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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο υπολογισμός της βέλτιστης θέσης και του 
βέλτιστου μεγέθους μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής με την χρήση του γενετικού 
αλγόριθμου σε συνδυασμό με την βέλτιστη ροή φορτίου. Πρόκειται για μια υβριδική μέθοδο, 
η οποία ξεπερνάει τους περιορισμούς να είναι προκαθορισμένη η ονομαστική ισχύς ή οι ζυγοί 
τοποθέτησης των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής και το μόνο που θεωρείται σαν 
προαπαιτούμενο είναι να είναι προκαθορισμένος ο αριθμός των μονάδων διεσπαρμένης 
παραγωγής που θα εγκατασταθούν. 

Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε αλγόριθμος σε περιβάλλον MATLAB για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης θέσης και βέλτιστου μεγέθους μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, 
χρησιμοποιώντας και κάποια στοιχεία από το λογισμικό πακέτο MATPOWER, το οποίο είναι 
λογισμικό σε MATLAB και υπολογίζει ροές φορτίου και βέλτιστες ροές φορτίου. Ακόμα 
αναπτύχθηκε γραφικό περιβάλλον (GUI) για την καλύτερη και πιο εύχρηστη εφαρμογή του 
προγράμματος. Με βάση τον αλγόριθμο του γενετικού αλγόριθμου, δημιουργείται ένας 
αρχικός πληθυσμός από χρωμοσώματα, κάθε γονίδιο των οποίων αντιπροσωπεύει ένα ζυγό 
τοποθέτησης της μονάδας διεσπαρμένης παραγωγής. Για κάθε ένα από αυτά τα 
χρωμοσώματα εκτελείται μια βέλτιστη ροή φορτίου με τη βοήθεια του MATPOWER και έτσι 
υπολογίζεται η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης του καθενός. Στην συνέχεια ο 
πληθυσμός ταξινομείται με βάση την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και κρατιούνται 
μόνο τα καλύτερα χρωμοσώματα, ενώ τα υπόλοιπα διαγράφονται. Στην συνέχεια, έπειτα από 
διασταύρωση του πληθυσμού και μετάλλαξή του, προκύπτει μια νέα γενιά με πιο βελτιωμένα 
χρωμοσώματα. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία συνεχίζεται έως ότου οι γενιές φτάσουν 
έναν μέγιστο αριθμό, ή όταν η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης του καλύτερου 
χρωμοσώματος αποτύχει να βελτιωθεί περαιτέρω από μια καθορισμένη τιμή για ένα 
καθορισμένο αριθμό γενιών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η βέλτιστη λύση, δηλαδή οι 
βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, καθώς και η αντίστοιχη 
ονομαστική ισχύς τους. 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε εφαρμόστηκε σε ένα δίκτυο 4 ζυγών, ένα δίκτυο 15 
ζυγών, ένα δίκτυο 31 ζυγών και ένα δίκτυο 69 ζυγών για διάφορες περιπτώσεις και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν για κάθε περίπτωση παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία και 
εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 
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ABSTRACT 
 

The scope of this thesis is the evaluation of the optimal site and the optimal capacity 
of distributed generation, by utilizing the genetic algorithm with the optimal power flow. It is 
a hybrid method that overcomes the limitations of pre-specified capacity or location of 
distributed generation units and the only that is required is a pre-specified number of 
distributed generation units to be connected. 

In the present diploma thesis, an algorithm in MATLAB environment was 
implemented for calculating the optimal location and capacity of the distributed generation, 
by using some features of the MATPOWER suite, which is a software in MATLAB and it 
calculates power flows and optimal power flows. Furthermore, it was developed a graphical 
user interface (GUI) in order to make the program user-friendly. Based on the genetic 
algorithm, it is created an initial population of chromosomes, each gene of them represents a 
bus as the location of distributed generation unit. For each one of these chromosomes, it is 
executed an optimal power flow with the help of MATPOWER and in this way it is 
calculated the value of the objective function for each of them. After that the population is 
sorted from the best chromosome to the worst one in terms of their objective function value 
and survive only the best ones, whilst the worst ones are discarded. Then, it is created a new 
generation by using genetic operators, such as crossover and mutation and the new generation 
consists of improved chromosomes. This iteration process continues until a maximum number 
of generation is reached or iterations of the best chromosome fails to improve beyond a 
specified amount over a specified number of generations. Thus the optimal solution is 
reached, i.e. the optimal site and capacity of the distributed generation units. 

The implemented algorithm was tested on a 4 bus network, a 15 bus network, a 31 
bus network and a 69 bus network for several cases and the results are presented and the 
respective conclusions are analyzed.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
1 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) καλείται το σύνολο των εγκαταστάσεων και 
των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες 
περιοχές κατανάλωσης. Βασικές προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ενός ΣΗΕ είναι να παρέχει 
ηλεκτρική ενέργεια οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις 
ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και 
υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης. 

Η τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει τρεις 
ξεχωριστές λειτουργίες του ΣΗΕ : την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή. Η ηλεκτρική 
ενέργεια από το σημείο που θα παραχθεί μέχρι το σημείο που θα καταναλωθεί βρίσκεται σε 
μια συνεχή ροή και επειδή η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε μεγάλες 
ποσότητες με οικονομικό τρόπο, πρέπει να παράγεται τη στιγμή ακριβώς που χρειάζεται η 
κατανάλωσή της.  

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στους σταθμούς παραγωγής. Κύριοι 
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι θερμικοί και οι υδροηλεκτρικοί. Τελευταία 
γίνεται μια ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίως με την εκμετάλλευση του 
αέρα και του ήλιου. 

Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες από τα εργοστάσια 
παραγωγής προς τις περιοχές κατανάλωσης γίνεται με τις γραμμές υψηλής και υπερυψηλής 
τάσης, οι οποίες μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κεντρικά σημεία του δικτύου, τους 
υποσταθμούς, από όπου ξεκινούν τα δίκτυα διανομής μέσης τάσης που διανέμουν την 
ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές δια μέσου των υποσταθμών διανομής και των 
γραμμών χαμηλής τάσης. 

Η δομή του συστήματος επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρονική της μεταβολή κατά τη διάρκεια του 24ώρου και από τη 
χωροταξική της κατανομή. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι τριφασικά 
εναλλασσόμενου ρεύματος, συχνότητας 50 ή 60Hz, χρησιμοποιούνται όμως και συστήματα 
συνεχούς ρεύματος για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να 
παραμένει σταθερή στην ονομαστική τιμή. Οι γραμμές μεταφοράς και οι γραμμές διανομής 
μέσης τάσης έχουν τρεις αγωγούς φάσεων, ενώ οι γραμμές διανομής χαμηλής τάσης 
διαθέτουν επίσης και τον ουδέτερο αγωγό. 

Οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στα δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης είναι στην 
πλειονότητά τους βιομηχανικοί καταναλωτές ενώ στα δίκτυα χαμηλής τάσης συνδέονται 
πελάτες οικιακής χρήσης και ένα μεγάλο μέρος των πελατών εμπορικής χρήσης [1.1-1.2]. 
                                        
 
 



 

 

2  ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.2 ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Τα ΣΗΕ έχουν αναπτυχθεί κυρίως ως μεγάλες μονάδες κεντρικής παραγωγής, που 
τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφοράς υψηλής τάσης. 
Αυτό το δίκτυο χρησιμοποιείται για την μεταφορά της ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις, ώστε 
στην συνέχεια αυτή να διοχετευθεί μέσω του δικτύου διανομής στους καταναλωτές. 
Τελευταία σημειώνεται σημαντικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση μονάδων παραγωγής στο 
δίκτυο διανομής, κάτι που είναι γνωστό ως διεσπαρμένη παραγωγή (ΔΠ). Σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της ΔΠ παίζουν περιβαλλοντικοί, τεχνικοί και οικονομικοί παράγοντες. Λόγω 
της διείσδυσης μονάδων ΔΠ στο επίπεδο διανομής, τα συστήματα διανομής δεν είναι πλέον 
παθητικά, τροφοδοτώντας μόνο φορτία, αλλά ενεργά με ροές ισχύος και τάσεις που 
καθορίζονται τόσο από την παραγωγή όσο και από τα φορτία. Πρέπει να ακολουθηθεί μια 
σειρά βημάτων ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δικτύων 
διανομής με τη βέλτιστη κατανομή των μονάδων ΔΠ και αφετέρου ο βέλτιστος 
προγραμματισμός της αλλαγής των δικτύων από παθητικά σε ενεργά, λαμβάνοντας υπόψη 
όλους τους σχετικούς τεχνικούς και εμπορικούς παράγοντες. Οι τεχνικοί παράγοντες 
περιλαμβάνουν την επάρκεια του δικτύου, όσον αφορά το θερμικό όριο, τη στάθμη 
σφάλματος, καθώς και την επαρκή υποστήριξη ως προς την τάση του δικτύου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα της τροφοδοτούμενης ισχύος. Οι εμπορικοί 
παράγοντες περιλαμβάνουν το κόστος της ΔΠ, το κόστος εγκατάστασης, το λειτουργικό 
κόστος, τα προσδοκώμενα έσοδα, και το κέρδος λόγω των μειωμένων απωλειών του δικτύου. 

Πρόκληση αποτελεί ο εντοπισμός των κατάλληλων θέσεων και του κατάλληλου 
μεγέθους των μονάδων ΔΠ στα δίκτυα διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς ή/και 
οικονομικούς περιορισμούς, ώστε να επιτευχθεί μεγάλη διείσδυση ΔΠ και παράλληλα να 
αποφευχθεί ο κορεσμός του δικτύου, καθώς η τοποθέτηση των πηγών σε τυχαίες θέσεις 
μειώνει την συνολική διείσδυση. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υποβλήθηκε για έγκριση ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός αιτήσεων ανεξάρτητων παραγωγών, για σύνδεση μονάδων ΔΠ στο δίκτυο διανομής 
Μέσης Τάσης (ΜΤ) της ΔΕΗ. Η Ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί την παραγωγή αυτών των 
«πράσινων» κιλοβατωρών, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που 
προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά και άλλες κυβερνητικές πολιτικές σχετικές με την 
εξοικονόμηση καυσίμων. Οι παραπάνω αιτήσεις πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς, καθώς 
υπάρχει πιθανότητα τα υφιστάμενα δίκτυα ΜΤ να μην μπορούν να ενσωματώσουν τη νέα 
παραγωγή, λειτουργώντας παράλληλα με ένα τεχνοοικονομικά αποδεκτά τρόπο [1.3]. 
 
 
1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα εργασία επιλύει το πρόβλημα της βέλτιστης διαστασιολόγησης μονάδων 
ΔΠ σε δίκτυα διανομής, χρησιμοποιώντας το γενετικό αλγόριθμο σε συνδυασμό με τη 
βέλτιστη ροή φορτίου. Πρόκειται για μια μέθοδο, στην οποία για ένα προκαθορισμένο 
αριθμό μονάδων ΔΠ βρίσκονται οι βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης των μονάδων ΔΠ, καθώς και 
η βέλτιστη ονομαστική ισχύς τους με βάση το στιγμιότυπο της καμπύλης φορτίου όπου το 
φορτίο είναι το μικρότερο δυνατό. Πιο αναλυτικά, η δομή της εργασίας οργανώνεται σε επτά 
κεφάλαια: 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ο γενετικός αλγόριθμος και τα κύρια 
χαρακτηριστικά που τον διέπουν. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το μαθηματικό πρόβλημα της βέλτιστης ροής φορτίου 
και αναλύονται μέθοδοι επίλυσής του. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό 
της βέλτιστης θέσης και του βέλτιστου μεγέθους ΔΠ με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου και 
βέλτιστης ροής φορτίου. 

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται αναλυτικά το λογισμικό που αναπτύχθηκε για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης θέσης και του βέλτιστου μεγέθους ΔΠ με τη χρήση γενετικού 
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αλγόριθμου και βέλτιστης ροής φορτίου. Ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον 
MATLAB και επιπλέον δημιουργήθηκε γραφικό περιβάλλον για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται αρχικά ένα αριθμητικό παράδειγμα για ένα δίκτυο 4 
ζυγών, στο οποίο αναλύεται βήμα-βήμα η μέθοδος υπολογισμού βέλτιστης θέσης και 
βέλτιστου μεγέθους ΔΠ με γενετικό αλγόριθμο και βέλτιστη ροή φορτίου. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από το λογισμικό του Κεφαλαίου 5 για 
τρία δίκτυα με 15, 31 και 69 ζυγούς αντίστοιχα, για διάφορες περιπτώσεις. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται μια σύνοψη της εργασίας, παρουσιάζονται συμπεράσματα 
και προτείνονται ενδεχόμενες επεκτάσεις. 
 
 
1.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Κατανεμημένης Παραγωγής Διαφόρων Τεχνολογιών σε Δίκτυο Μέσης Τάσης,” 
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ΔΥΑΔΙΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο γενετικός αλγόριθμος (ΓΑ) είναι μία τεχνική βελτιστοποίησης βασισμένη στις 
αρχές της γενετικής και της φυσικής εξέλιξης. Δηλαδή ο ΓΑ επιτρέπει σε ένα πληθυσμό 
αποτελούμενο από πολλά άτομα να εξελιχθεί κάτω από συγκεκριμένους κανόνες επιλογής με 
σκοπό να μεγιστοποιηθεί το κέρδος (δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση κόστους). 
Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε το 1975 από τον John Holland και δημοσιεύτηκε το 1989 από 
έναν μαθητή του, τον David Goldberg, ο οποίος τη χρησιμοποίησε στη διατριβή του, που 
ασχολούνταν με τον έλεγχο της μεταφοράς πετρελαίου μέσω αγωγών. Μερικά από τα 
πλεονεκτήματα του ΓΑ είναι τα παρακάτω [2.1]: 

 
• Μπορεί να βελτιστοποιήσει συναρτήσεις και με συνεχόμενες αλλά και με διακριτές 

μεταβλητές, 
• Δεν απαιτεί η αντικειμενική συνάρτηση να είναι παραγωγήσιμη, 
• Ταυτοχρόνως ψάχνει από ένα ευρύ δείγμα τη συνάρτηση κόστους, 
• Μπορεί να ανταποκριθεί καλά με ένα μεγάλο πλήθος μεταβλητών σχεδίασης, 
• Μπορεί να βελτιστοποιήσει μεταβλητές με εξαιρετικά περίπλοκη συνάρτηση 

κόστους, 
• Παρέχει μια λίστα από βέλτιστες λύσεις και όχι μόνο μια βέλτιστη λύση, 
• Μπορεί να κωδικοποιεί τις μεταβλητές έτσι ώστε η βελτιστοποίηση να γίνεται με τις 

κωδικοποιημένες μεταβλητές, και 
• Μπορεί εξίσου καλά να ανταποκριθεί με αριθμητικά δεδομένα, με πειραματικά 

δεδομένα και με αναλυτικές συναρτήσεις. 
 
Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν τον ΓΑ κατάλληλο σε πολλά προβλήματα, όπου οι 
παραδοσιακές μέθοδοι βελτιστοποίησης αποτυγχάνουν. 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο δυαδικός γενετικός αλγόριθμος, όπου οι 

μεταβλητές αναπαρίστανται σαν κωδικοποιημένες σειρές από 0 και 1 και ο ΓΑ δουλεύει 
πάνω σε αυτές τις δυαδικές σειρές προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την αντικειμενική 
συνάρτηση. 
 
 
2.2 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΔΥΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
 

Ο ΓΑ ξεκινάει, όπως και όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, με τον 
ορισμό των μεταβλητών σχεδίασης, την αντικειμενική συνάρτηση, και το κόστος. Ακόμα 
τερματίζεται, όπως και κάθε άλλος αλγόριθμος βελτιστοποίησης, ελέγχοντας αν συνέκλινε. 
Παρόλα αυτά, στα ενδιάμεσα στάδια διαφέρει σημαντικά σε σχέση με άλλους αλγορίθμους 
βελτιστοποίησης. Στο Σχήμα 2.1 φαίνεται ένα διάγραμμα ροής με όλες τις επιμέρους 
συνιστώσες του ΓΑ και κάθε μία από αυτές αναλύεται στις παρακάτω υποενότητες. 
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Ορισμός αντικειμενικής συνάρτησης, 
μεταβλητών σχεδίασης και επιλογή των 

παραμέτρων του ΓΑ

Δημιουργία ενός αρχικού πληθυσμού

Αποκωδικοποίηση των 
χρωμοσωμάτων

Εύρεση του κόστους για 
κάθε χρωμόσωμα

Επιλογή γονέων

Διασταύρωση

Μετάλλαξη

Έλεγχος σύγκλησης του 
ΓΑ

Ολοκλήρωση ΓΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 
 

Σχήμα 2.1: Διάγραμμα ροής του δυαδικού ΓΑ 
 
 
2.2.1 Επιλογή των μεταβλητών σχεδίασης και της αντικειμενικής συνάρτησης 
 

Η αντικειμενική συνάρτηση παράγει μια τιμή, η οποία δημιουργείται ύστερα από την 
εισαγωγή των μεταβλητών σχεδίασης σε αυτή. Όλες οι μεταβλητές μαζί αποτελούν ένα 
χρωμόσωμα. Ο στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης με 
την εύρεση των κατάλληλων τιμών για τις μεταβλητές εισόδου. Ένα παράδειγμα από την 
καθημερινότητα είναι η ρύθμιση του νερού στην μπανιέρα. Το κόστος σε αυτή την 
περίπτωση είναι η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής και πραγματικής τιμής της θερμοκρασίας 
του νερού. Οι μεταβλητές εισόδου είναι οι κάνουλες του ζεστού και του κρύου νερού, οι 
οποίες ρυθμίζονται κατάλληλα. Επομένως η αντικειμενική συνάρτηση σε αυτό το πρόβλημα 
είναι το πειραματικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν το νερό δοκιμάζεται από τον άνθρωπο. 
Έτσι φαίνεται ότι η επιλογή αντικειμενικής συνάρτησης και μεταβλητών σχεδίασης είναι 
στενά συνδεδεμένες διαδικασίες.  

Ο ΓΑ ξεκινάει με τον ορισμό του χρωμοσώματος, το οποίο είναι ένα διάνυσμα που 
αποτελείται από τις μεταβλητές σχεδίασης. Εάν το χρωμόσωμα έχει Nvar μεταβλητές οι οποίες 
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είναι οι x1, x2, … , xNvar, τότε το χρωμόσωμα γράφεται σαν ένα διάνυσμα γραμμή μεγέθους 
Nvar, όπως φαίνεται από την σχέση (2.1): 
 

χρωμόσωμα=[x1 x2 x3… xNvar] (2.1) 
 

Ακόμα κάθε χρωμόσωμα έχει ένα κόστος, το οποίο υπολογίζεται από την 
αντικειμενική συνάρτηση, f, η οποία είναι συνάρτηση των μεταβλητών σχεδίασης x1, x2, … , 
xNvar, όπως φαίνεται στη σχέση (2.2). 

 
κόστος=f(χρωμοσώματος)=f(x1 , x2 , … , xNvar) (2.2) 

 
Τα περισσότερα προβλήματα βελτιστοποίησης έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς 

ή αλλιώς οι μεταβλητές σχεδίασης είναι φραγμένες. Για παράδειγμα η μεταβλητή x1 μπορεί 
να είναι φραγμένη μεταξύ του 0 και του 10, δηλαδή 0 ≤ x1 ≤ 10, και σε περίπτωση που η 
μεταβλητή x υπολογιστεί ίση με 11 τότε παίρνει σαν τιμή το ανώτερο όριο, το οποίο σε αυτό 
το παράδειγμα είναι 10. Προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια δεύτερη μεταβλητή x2, η οποία να συνδέεται με την μεταβλητή x1 και να 
περιέχει τον περιορισμό της. Δηλαδή αν η μεταβλητή x1 έχει σαν όρια 0 ≤ x1 ≤ 10 , τότε αυτή 
μπορεί να γραφεί συναρτήσει της μεταβλητής x2 ως εξής x1= 5 sinx2 + 5 και με αυτό τον 
τρόπο δημιουργείται μια νέα μεταβλητή x2 η οποία δεν έχει κανέναν περιορισμό, καθώς για 
οποιαδήποτε τιμή της η μεταβλητή x1 παραμένει εντός των επιτρεπτών της ορίων. Με αυτόν 
τον μετασχηματισμό, ένα πρόβλημα το οποίο έχει περιορισμένες μεταβλητές 
μετασχηματίζεται σε ένα πρόβλημα με μεταβλητές χωρίς περιορισμούς. 

 
 

2.2.2 Αποκωδικοποίηση μεταβλητών σχεδίασης 
 

Από τη στιγμή που οι μεταβλητές σχεδίασης στο δυαδικό ΓΑ αναπαρίστανται σε 
δυαδική μορφή, αλλά τις περισσότερες φορές η αντικειμενική συνάρτηση απαιτεί οι τιμές να 
είναι σε δεκαδική μορφή, είναι αναγκαίο να βρεθεί μια μέθοδος, η οποία θα μετατρέπει τις 
μεταβλητές σχεδίασης από τη δυαδική τους μορφή σε δεκαδική. 

Έστω η φραγμένη μεταβλητή x, δηλαδή xmin ≤ x ≤ xmax. Αν η δυαδική της μορφή 
αποτελείται από Ngene bits, τότε η δεκαδική μορφή της μεταβλητής x θα δίνεται από τη σχέση 
(2.3): 
 

x=xmin+(xd-pmin)∙
(xmax-xmin)
(pmax-pmin)

 (2.3) 

 
 
Όπου: 
 
xmin  : το κατώτερο όριο της μεταβλητής x 
xmax : το ανώτερο όριο της μεταβλητής x 
pmin   : ο κατώτερος δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από το δυαδικό με Νgene bits 
pmax  : ο ανώτερος δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από το δυαδικό με Νgene bits 
xd     : η δεκαδική μορφή της δυαδικής κωδικοποιημένης μεταβλητής x 
 

Έστω για παράδειγμα ότι η παραπάνω μεταβλητή σχεδίασης x είναι φραγμένη 
μεταξύ των τιμών -20 και 20. Δηλαδή -20 ≤ x ≤ 20. Ακόμα έστω ότι αυτή η μεταβλητή 
κωδικοποιείται με Νgene = 7 bits. Τότε το pmin και το pmax θα δίνονται από τις σχέσεις (2.4) και 
(2.5), αντίστοιχα [2.2]: 
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pmin=(0000000)2 = 

=0∙20+0∙21+0∙22+0∙23+0∙24+0∙25+0∙26=0 
(2.4) 

 
pmin=(1111111)2= 

=1∙20+1∙21+1∙22+1∙23+1∙24+1∙25+1∙26=127 
(2.5) 

 
Έτσι, αν η κωδικοποιημένη τιμή του x είναι: 
 

xd=(1000010)2→ 
xd=0∙20+1∙21+0∙22+0∙23+0∙24+0∙25+1∙26→ 

xd=66 
(2.6) 

 
Τότε με αντικατάσταση των σχέσεων (2.4), (2.5), (2.6) στην σχέση (2.3) προκύπτει ότι η 
αποκωδικοποιημένη μορφή της μεταβλητής x είναι: 
 

x=-20+(66-0)∙
(20+20)
(127-0) =0.78741 (2.7) 

 
 
2.2.3 Πληθυσμός 
 

Ο ΓΑ αρχικοποιείται με ένα σύνολο από χρωμοσώματα, γνωστό και ως πληθυσμό. Ο 
πληθυσμός έχει Npop χρωμοσώματα και αρχικά ένας πίνακας διαστάσεων Npop × Nbits 
δημιουργείται τυχαία και αποτελείται από 0 και 1. Κάθε γραμμή αυτού του πίνακα αποτελεί 
και ένα χρωμόσωμα. Στη συνέχεια τα γονίδια που αποτελούν το χρωμόσωμα περνιούνται 
στην αντικειμενική συνάρτηση προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος του κάθε 
χρωμοσώματος. Στον Πίνακα 2.1 φαίνεται ένα παράδειγμα αρχικού πληθυσμού και τα 
αντίστοιχα κόστη κάθε χρωμοσώματος για Npop = 8 τυχαία χρωμοσώματα με 2 γονίδια το 
κάθε ένα και το κάθε γονίδιο κωδικοποιημένο με 7 bits. Το πρόβλημα αυτό αφορά την 
εύρεση του γεωγραφικού πλάτους και μήκους της υψηλότερης βουνοκορφής μια οροσειράς. 
Έτσι πρόκειται για ένα πρόβλημα μεγιστοποίησης, το οποίο μετατρέπεται σε πρόβλημα 
ελαχιστοποίησης πολλαπλασιάζοντας την αντικειμενική συνάρτηση με -1. 
 
Πίνακας 2.1: Παράδειγμα αρχικού πληθυσμού 8 τυχαίων χρωμοσωμάτων και τα αντίστοιχα 

κόστη τους 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00101111000110 -12359 
11100101100100 -11872 
00110010001100 -13477 
00101111001000 -12363 
11001111111011 -11631 
01000101111011 -12097 
11101100000001 -12588 
01001101110011 -11860 

 
 
2.2.4 Μέθοδος επιλογής γονέων 
 

Η επιβίωση μόνο των καλύτερων χρωμοσωμάτων συνεπάγεται ότι απορρίπτονται τα 
χρωμοσώματα αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα κόστη. Αρχικά τα Npop κόστη και τα 
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αντίστοιχα χρωμοσώματα ταξινομούνται από αυτά με το μικρότερο κόστος προς αυτά με το 
μεγαλύτερο κόστος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2. 
 

Πίνακας 2.2: Ταξινομημένος αρχικός πληθυσμός με βάση τα κόστη των χρωμοσωμάτων 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00110010001100 -13477 
11101100000001 -12588 
00101111001000 -12363 
00101111000110 -12359 
01000101111011 -12097 
11100101100100 -11872 
01001101110011 -11860 
11001111111011 -11631 

 
Στην συνέχεια, μόνο τα καλύτερα χρωμοσώματα κρατιούνται για να τη συνέχεια, ενώ 

τα υπόλοιπα διαγράφονται. Το ποσοστό του πληθυσμού που κρατιέται για διασταύρωση, 
Xrate, είναι ένα κλάσμα του συνολικού πληθυσμού Npop το οποίο επιβιώνει για το επόμενο 
στάδιο που είναι η διασταύρωση. Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που κρατιούνται σε κάθε 
γενιά δίνεται από τη σχέση (2.8): 
   

Nkeep=XrateNpop (2.8) 
 
Μία φυσική επιλογή γονέων συμβαίνει σε κάθε γενιά του αλγόριθμου. Από τα Npop 
χρωμοσώματα της γενιάς, μόνο τα καλύτερα Nkeep επιβιώνουν για διασταύρωση και τα 
χειρότερα Npop – Nkeep απορρίπτονται, έτσι ώστε να κάνουν χώρο για τα νέα παιδιά που 
προκύπτουν από τη διασταύρωση. 

Η απόφαση για το πόσα χρωμοσώματα θα κρατηθούν είναι κάπως αυθαίρετη. 
Αφήνοντας μόνο λίγα χρωμοσώματα να επιβιώσουν στην επόμενη γενιά περιορίζει κάπως τα 
διαθέσιμα γονίδια για τα παιδιά. Από την άλλη αν κρατηθούν πολλά χρωμοσώματα για την 
επόμενη γενιά, τότε επιτρέπεται σε αυτά με κακή απόδοση να συνεισφέρουν τα 
χαρακτηριστικά τους στην επόμενη γενιά. Συνήθως προτιμάται να επιλέγεται σαν ποσοστό 
του πληθυσμού που κρατιέται για διασταύρωση το 50% (Xrate = 0.5).  

Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα που επιλέχτηκε στην Ενότητα 2.2.3, ο 
αριθμός του πληθυσμού είναι Npop = 8 και έτσι με ποσοστό επιλογής 50%, ο αριθμός του 
πληθυσμού που κρατιέται για διασταύρωση είναι Nkeep =4, δηλαδή τα τέσσερα πρώτα 
χρωμοσώματα του Πίνακα 2.2. Τα αποτελέσματα αυτής της φυσικής επιλογής των 
καλύτερων χρωμοσωμάτων φαίνονται στον Πίνακα 2.3. Έτσι τα τέσσερα χρωμοσώματα με 
τα μικρότερα κόστη μεταφέρονται στην επόμενη γενιά και είναι δυνητικοί γονείς. 
 

Πίνακας 2.3: Τα χρωμοσώματα που κρατιούνται στην επόμενη γενιά μετά από ποσοστό 
πληθυσμού που κρατιέται για διασταύρωση 50% 

 
Χρωμόσωμα Κόστος 

00110010001100 -13477 
11101100000001 -12588 
00101111001000 -12363 
00101111000110 -12359 

 
Στην συνέχεια δύο χρωμοσώματα επιλέγονται από αυτά που έχουν επιζήσει (Nkeep) 

και διασταυρώνονται προκειμένου να δημιουργηθούν δύο νέα παιδιά. Η διασταύρωση 
λαμβάνει μέρος μέχρις ότου δημιουργηθούν Npop – Nkeep νέα παιδιά έτσι ώστε να 
αντικαταστήσουν τα χρωμοσώματα που απορρίφθηκαν.  
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Ο μέθοδος με την οποία γίνεται η επιλογή των δύο γονέων καλείται σταθμισμένη 
τυχαία διασταύρωση (weighted random pairing). Σύμφωνα με αυτή, οι πιθανότητες επιλογής 
κάποιου χρωμοσώματος για διασταύρωση είναι αντιστρόφως ανάλογες με το κόστος του. 
Ένα χρωμόσωμα με το χαμηλότερο κόστος έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιλεχθεί για 
διασταύρωση, ενώ ένα χρωμόσωμα με το υψηλότερο κόστος έχει τις μικρότερες πιθανότητες 
να επιλεχθεί. Έτσι για το χρωμόσωμα με αξιολόγηση n η πιθανότητα του να επιλεγεί δίνεται 
από τη σχέση (2.9): 
 

Pn=
Nkeep-n+1

∑ nNkeep
n=1

 (2.9) 

 
Άρα, στο παράδειγμα αυτό η πιθανότητα να επιλεγεί το χρωμόσωμα με αξιολόγηση n θα 
δίνεται από την σχέση (2.10), η οποία προκύπτει ύστερα από αντικατάσταση της (2.9) όπου 
Nkeep = 4. 
 

Pn=
4-n+1

1+2+3+4
=

5-n
10

 (2.10) 

 
Ο Πίνακας 2.4 δείχνει τα αποτελέσματα για τα Nkeep = 4 χρωμοσώματα του παραδείγματος. Η 
αθροιστική πιθανότητα, η οποία φαίνεται στην τέταρτη στήλη του Πίνακα 2.4 
χρησιμοποιείται για την επιλογή του χρωμοσώματος. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείται ένας 
τυχαίος αριθμός μεταξύ μηδέν και ένα. Ξεκινώντας από την αρχή της λίστας, το πρώτο 
χρωμόσωμα που έχει αθροιστική πιθανότητα μεγαλύτερη από τον τυχαίο αριθμό που 
δημιουργήθηκε επιλέγεται για διασταύρωση. Για παράδειγμα, αν αυτός ο τυχαίος αριθμός 
είναι r=0.577, τότε 0.4 ≤ r ≤ 0.7, και έτσι επιλέγεται το δεύτερο χρωμόσωμα του Πίνακα 2.4. 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιλεχθούν τόσα χρωμοσώματα, όσο 
απαιτούνται για να δημιουργήσουν Npop – Nkeep νέα παιδιά. Αν ένα χρωμόσωμα διασταυρωθεί 
με τον εαυτό του, τότε τα δύο παιδιά που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα.  
 

Πίνακας 2.4: Αξιολόγηση των χρωμοσωμάτων με βάση το κόστος του και οι αντίστοιχες 
πιθανότητες επιλογής τους για διασταύρωση 

 
Αξιολόγηση n Χρωμόσωμα Pn � 𝑷𝒊

𝒏

𝒊=𝟏
 

1 00110010001100 0.4 0.4 
2 11101100000001 0.3 0.7 
3 00101111001000 0.2 0.9 
4 00101111000110 0.1 1.0 
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2.2.5 Διασταύρωση 
 

Κατά τη διασταύρωση, οι δύο γονείς που διασταυρώνονται δημιουργούν δύο νέα 
παιδιά. Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτό ονομάζεται διασταύρωση μονού σημείου και 
φαίνεται στο Σχήμα 2.2. 
 

11000 1010000
00101 1001100
11100 1100011
00101 0111001

Γονέας # 1

Γονέας # 2

Σημείο διασταύρωσης

110000111001
001011010000

παιδί # 1
παιδί # 2

110000111001
001011010000

 
 

Σχήμα 2.2: Διασταύρωση δύο γονέων για τη δημιουργία δύο παιδιών. Τα παιδιά 
τοποθετούνται στο νέο πληθυσμό 

 
Δημιουργείται τυχαία ένα σημείο διασταύρωσης μεταξύ του πρώτου και του 

τελευταίου bit του χρωμοσώματος του γονέα. Αρχικά ο γονέας1 περνάει το δυαδικό του 
κώδικα από το αριστερό μέρος του σημείου διασταύρωσης στο παιδί1. Με τον ίδιο τρόπο, ο 
γονέας2, περνάει τον δυαδικό του κώδικα από το αριστερό μέρος του σημείου διασταύρωσης 
στον παιδί2. Στη συνέχεια, ο δυαδικός κώδικας από το δεξί μέρος του σημείου διασταύρωσης 
περνιέται από τον γονέα1 στο παιδί2 και ο αντίστοιχος κώδικας του γονέα2 στο παιδί1. 
Επομένως το κάθε παιδί περιέχει μέρη από τον δυαδικό κώδικα και των δύο γονέων. Όταν οι 
γονείς έχουν δημιουργήσει Npop – Nkeep τότε ο πληθυσμός των χρωμοσωμάτων επαναφέρεται 
στο αρχικό του μέγεθος Νpop. O Πίνακας 2.5 δείχνει την επιλογή των γονέων και την 
διασταύρωση για το παράδειγμα που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους. Οι 
πρώτοι δύο γονείς είναι τα χρωμοσώματα 3 και 2 και έχουν σαν σημείο διασταύρωσης αυτό 
μεταξύ των bits 5 και 6. Οι δεύτεροι δύο γονείς είναι αυτοί με χρωμοσώματα 3 και 4 και 
έχουν σαν σημείο διασταύρωσης αυτό μεταξύ των bits 10 και 11. Ακόμα ο Πίνακας 2.6 
δείχνει τον πληθυσμό που προκύπτει μετά την διασταύρωση. 
 

Πίνακας 2.5: Διασταύρωση μονού σημείου 
 

Χρωμόσωμα Οικογένεια Δυαδικός κώδικας 
3 ma(1) 00101111001000 
2 pa(1) 1110110000001 
5 παιδί1 00101100000001 
6 παιδί2 11101111001000 
3 ma(2) 00101111001000 
4 pa(2) 00101111000110 
7 παιδί3 00101111000110 
8 παιδί4 00101111001000 
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Πίνακας 2.6: Πληθυσμός μετά την διασταύρωση 
 

Χρωμόσωμα Σχόλια 

00110010001100 Χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού με το 
χαμηλότερο κόστος  

11101100000001 Χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού με το δεύτερο 
χαμηλότερο κόστος 

00101111001000  Χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού με το τρίτο 
χαμηλότερο κόστος 

00101111000110 Χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού με το τέταρτο 
χαμηλότερο κόστος 

00101100000001 
Πρώτο παιδί που προέκυψε από διασταύρωση του 3ου 

χρωμοσώματος με το 2ο χρωμόσωμα με σημείο 
διασταύρωσης μεταξύ 5 και 6 bit 

11101111001000 
Δεύτερο παιδί που προέκυψε από διασταύρωση του 3ου 

χρωμοσώματος με το 2ο χρωμόσωμα με σημείο 
διασταύρωσης μεταξύ 5 και 6 bit 

00101111000110 
Πρώτο παιδί που προέκυψε από διασταύρωση του 3ου 

χρωμοσώματος με το 4ο χρωμόσωμα με σημείο 
διασταύρωσης μεταξύ 10 και 11 bit 

00101111001000 
Δεύτερο παιδί που προέκυψε από διασταύρωση του 3ου 

χρωμοσώματος με το 4ο χρωμόσωμα με σημείο 
διασταύρωσης μεταξύ 10 και 11 bit 

 
 
2.2.6 Μετάλλαξη 
 

Οι τυχαίες μεταλλάξεις που συμβαίνουν στον πληθυσμό αλλάζουν ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό των bits των χρωμοσωμάτων του πληθυσμού. Οι μεταλλάξεις είναι το δεύτερο 
εργαλείο που χρησιμοποιεί ο ΓΑ, προκειμένου να βρει το καλύτερο δυνατό χρωμόσωμα, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο εισέρχονται χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν στον αρχικό 
πληθυσμό. Η μετάλλαξη ενός σημείου αλλάζει ένα bit από 0 σε 1 και το αντίστροφο. Τα 
σημεία στα οποία θα γίνει μετάλλαξη επιλέγονται τυχαία από τον Npop × Nbits πίνακα, ο 
οποίος ουσιαστικά είναι ο πίνακας με τα χρωμοσώματα που απαρτίζουν τον πληθυσμό. 
Ακόμα δεν επιτρέπεται να γίνονται μεταλλάξεις στο καλύτερο χρωμόσωμα της γενιάς, καθώς 
στον ΓΑ υπάρχει το κριτήριο του ελιτισμού.   

Γενικότερα, όταν θεωρείται ότι το ποσοστό μεταλλάξεων σε ένα πληθυσμό είναι μ, 
τότε ο αριθμός των bits που θα μεταλλαχθούν δίνεται από την σχέση (2.11): 

 
#μεταλλάξεων=μ×(Νpop-1)×Nbits (2.11) 

 
Στο παράδειγμα που έχει αναπτυχθεί στις προηγούμενες παραγράφους, επιλέγεται 

σαν ποσοστό μετάλλαξης στον πληθυσμό 20% (μ=0.20), και φυσικά δεν επιτρέπεται να 
μεταλλαχθεί το καλύτερο χρωμόσωμα. Έτσι αντικαθιστώντας στην σχέση (2.11) όπου μ=0.20 
Npop = 8 και Nbits = 14 προκύπτει: 
 

#μεταλλάξεων=0.2×(8-1)×14=19.6≅20 (2.12) 
 
Έτσι δημιουργούνται 20 τυχαία ζευγάρια ακεραίων αριθμών που αντιστοιχούν στις γραμμές 
και στις στήλες των bits που θα μεταλλαχθούν. Τα 20 αυτά ζευγάρια τυχαίων ακέραιων 
αριθμών που δημιουργήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 2.7. 
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Πίνακας 2.7: Bits τα οποία θα μεταλλαχθούν 
 
Αριθμός 
γραμμής 5 7 6 3 6 6 8 4 6 7 3 4 7 4 8 6 6 4 6 7 

Αριθμός 
στήλης 6 12 5 11 13 5 5 6 4 11 10 6 13 3 4 11 5 14 10 5 

  
Για παράδειγμα από τον Πίνακα 2.7, το πρώτο τυχαίο bit είναι αυτό που βρίσκεται στην 5η 
γραμμή και την 6η στήλη του πίνακα με τα χρωμοσώματα μετά την διασταύρωση. Από τον 
Πίνακα 2.6 φαίνεται ότι το χρωμόσωμα της 5ης γραμμής είναι το 00101100000001 και έτσι σε 
αυτό το χρωμόσωμα θα γίνει μετάλλαξη στο 6ο bit το οποίο από 1 θα γίνει 0. Δηλάδη: 
 

00101100000001 →00101000000001 
 
Το ίδιο πράγμα θα πραγματοποιηθεί και για τα υπόλοιπα 19 bit, των οποίων οι γραμμές και οι 
στήλες που βρίσκονται φαίνονται στον Πίνακα 2.7. Στον Πίνακα 2.8 παρουσιάζεται ο 
πληθυσμός που προκύπτει ύστερα από τις μεταλλάξεις. Με bold γραμματοσειρά φαίνονται τα 
bit αυτά τα οποία μεταλλάχθηκαν. Τα bit αυτά αντί για 20 που είναι το αναμενόμενο είναι 18 
και ο λόγος είναι ότι το bit που βρίσκεται στην γραμμή 6 και στην στήλη 5 επιλέχθηκε τυχαία 
τρεις φορές. Έτσι το ίδιο bit άλλαξε από 1 σε 0, στην συνέχεια από 0 σε 1 και τέλος από 1 
πάλι σε 0. 
 

Πίνακας 2.8: Πληθυσμός μετά τις μεταλλάξεις 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00101111000110 -13477 
11101100000001 -12588 
00101111010000 -12415 
00001011000111 -13482 
00101000000001 -13171 
11110111010010 -12146 
00100111001000 -12716 
00110111001000 -12103 

 
 
2.2.7 Επόμενες γενιές 
 

Αφού πραγματοποιηθούν και οι μεταλλάξεις στον πληθυσμό, υπολογίζονται πάλι τα 
κόστη για όλα τα καινούρια χρωμοσώματα που προέκυψαν, όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.8 
και στην συνέχεια ο νέος πληθυσμός ταξινομείται με βάση το κόστος του, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 2.9.  
 
Πίνακας 2.9: Ταξινομημένος πληθυσμός με βάση τα κόστη των χρωμοσωμάτων στην αρχή 

της δεύτερης γενιάς 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00001011000111 -13482 
00110010001100 -13477 
00101000000001 -13171 
00100111001000 -12716 
11101100000001 -12588 
00101111010000 -12415 
11110111010010 -12146 
00110111001000 -12103 

 



 

 

ΚΕΦ. 2 ΔΥΑΔΙΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 14 

Στη συνέχεια η διαδικασία που θα περιγραφεί επαναλαμβάνεται για κάθε γενιά. 
Αρχικά τα τελευταία 4 χρωμοσώματα που φαίνονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2.9 
διαγράφονται και αντικαθίστανται από τα παιδιά που δημιουργούνται ύστερα από 
διασταύρωση των 4 πρώτων χρωμοσωμάτων της πρώτης στήλης του Πίνακα 2.9. Στη 
συνέχεια επιλέγονται πάλι 20 τυχαία bits για μετάλλαξη από τα τελευταία 7 χρωμοσώματα 
του Πίνακα 2.9. Ο πληθυσμός μετά και τις διασταυρώσεις και τις μεταλλάξεις στο τέλος της 
δεύτερης γενιάς φαίνεται στον Πίνακα 2.10. Στον Πίνακα 2.11 φαίνεται ο ταξινομημένος 
πληθυσμός στην αρχή της τρίτης γενιάς και στον Πίνακα 2.12 φαίνεται ο πληθυσμός που 
προκύπτει μετά τις διασταυρώσεις και τις μεταλλάξεις στο τέλος της τρίτης γενιάς. 
 
Πίνακας 2.10: Πληθυσμός μετά από διασταυρώσεις και μεταλλάξεις στο τέλος της δεύτερης 

γενιάς 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00001011000111 -13482 
00110000001000 -13332 
01101001000001 -12923 
01100111011000 -12128 
10100111000001 -12961 
10100010001000 -13237 
00110100001110 -13564 
00100010000001 -13246 

 
Πίνακας 2.11: Ταξινομημένος πληθυσμός με βάση τα κόστη των χρωμοσωμάτων στην αρχή 

της τρίτης γενιάς 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00110100001110 -13564 
00001011000111 -13482 
00110000001000 -13332 
00100010000001 -13246 
10100010001000 -13237 
10100111000001 -12961 
01101001000001 -12923 
01100111011000 -12128 

 
Πίνακας 2.12: Ταξινομημένος πληθυσμός με βάση τα κόστη των χρωμοσωμάτων στο τέλος 

της τρίτης γενιάς, ύστερα από διασταυρώσεις και μεταλλάξεις 
 

Χρωμόσωμα Κόστος 
00100010100001 -14199 
00110100001110 -13564 
00010000001110 -13542 
00100000000001 -13275 
00100011010000 -12840 
00001111111111 -12739 
11001011000111 -12614 
01111111011111 -12192 

 
 
2.2.8 Σύγκλιση αλγόριθμου 
 

Ο ΓΑ τερματίζεται είτε όταν η καλύτερη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης δεν 
βελτιώνεται για ένα ορισμένο αριθμό συνεχόμενων γενεών, ή όταν οι γενιές φτάσουν ένα 
προκαθορισμένο αριθμό τον οποίο τον έχει θέσει ο χρήστης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
3 

 
 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ  
 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η βέλτιστη ροή φορτίου (optimal power flow - OPF) είναι ένα από τα σημαντικότερα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. Ο σκοπός των 
προβλημάτων αυτών είναι ο καθορισμός των μεταβλητών ελέγχου ενός ηλεκτρικού δικτύου 
για τη βελτιστοποίηση μιας αντικειμενικής συνάρτησης, ικανοποιώντας ταυτόχρονα ένα 
σύνολο φυσικών και λειτουργικών περιορισμών όπως το ενεργειακό ισοζύγιο, τα όρια τάσης 
των ζυγών, τις εξισώσεις ροής φορτίου, τα όρια ενεργού και αέργου ισχύος για την ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος. 
 Επειδή η βέλτιστη ροή φορτίου είναι ένα σύνθετο, μη γραμμικό πρόβλημα 
μαθηματικού προγραμματισμού, έχουν αναπτυχθεί αποδοτικοί αλγόριθμοι για τη λύση του. 
Τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνά για την επίλυση του προβλήματος είναι η μέθοδος 
επαναλήψεων λάμδα, η μέθοδος κλίσης, η μέθοδος Newton, ο γραμμικός προγραμματισμός, 
και η μέθοδος εσωτερικού σημείου. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αρχικά η μαθηματική περιγραφή του προβλήματος 
της βέλτιστης ροής φορτίου (ΒΡΦ) και στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες οι μέθοδοι 
επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ και αναλύονται εκτενέστερα οι δύο που χρησιμοποιούνται 
συχνότερα και είναι ο γραμμικός προγραμματισμός και η μέθοδος εσωτερικού σημείου. 
 
 
3.2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Το γενικό πρόβλημα της ΒΡΦ έχει να κάνει με την ελαχιστοποίηση μιας γενικής 
αντικειμενικής συνάρτησης, η οποία εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών με την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται ταυτόχρονα κάποιοι περιορισμοί ως προς τις τιμές των 
μεταβλητών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται ότι το διάνυσμα x περιέχει τις μεταβλητές 
σχεδίασης του προβλήματος, οι οποίες είναι τα μέτρα και οι γωνίες της τάσης για κάθε ζυγό 
και η παραγωγή ενεργού και αέργου ισχύος για κάθε γεννήτρια που υπάρχει στο σύστημα. 
Στόχος της ΒΡΦ είναι να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση της αντικειμενικής συνάρτησης, 
αλλά παράλληλα να ικανοποιούνται ορισμένοι περιορισμοί ισότητας και ανισότητας, οι 
οποίοι επιβάλλονται από το σύστημα. Για παράδειγμα, περιορισμοί ισότητας είναι να 
ικανοποιούνται οι εξισώσεις ροής φορτίου και ανισότητας είναι τα μέτρα των τάσεων να 
περιορίζονται μεταξύ ενός ανώτερου και ενός κατώτερου ορίου, όπως ορίζει ο διαχειριστής 
του συστήματος. Ακόμα ένας άλλος περιορισμός ανισότητας είναι οι ροές ισχύος που ρέουν 
σε κάθε γραμμή του συστήματος να μην ξεπερνάνε ένα θερμικό όριο.  

 
Έτσι το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής [3.1]:  
 

min
x

f(x) (3.1) 
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Με τους περιορισμούς: 
 

g(x)=0 (3.2) 
h(x)≤0 (3.3) 
l≤Ax≤u (3.4) 

xmin≤x≤xmax (3.5) 
  
 
3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

Επειδή το πρόβλημα της ΒΡΦ είναι ένα πολύ μεγάλο, μη γραμμικό πρόβλημα 
μαθηματικού προγραμματισμού, χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν 
αποτελεσματικοί αλγόριθμοι για την επίλυσή του. Κάποιες από τις χρησιμοποιούμενες 
μεθόδους είναι οι λ-επαναληπτικές μέθοδοι, η μέθοδος κλίσης και η μέθοδος Newton. Δύο 
επιπλέον τεχνικές που είναι πιο διαδεδομένες είναι η μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού 
και η μέθοδος εσωτερικού σημείου. Μια συνοπτική περιγραφή για κάθε μία από τις 
παραπάνω μεθόδους φαίνεται παρακάτω [3.2]: 
 

• Λ-επαναληπτικές μέθοδοι : Σε αυτή τη μέθοδο επίλυσης, οι απώλειες αναπαρίστανται 
από ένα πίνακα [Β] και οι παράγοντες σφαλμάτων μπορούν να υπολογιστούν 
εξωτερικά από μια ροή ισχύος. Αυτή η μέθοδος αποτελεί τη βάση για πολλά on-line 
προγράμματα οικονομικής κατανομής φορτίου. 

• Gradient method – Μέθοδος κλίσης : Αυτή η μέθοδος έχει αργή επίλυση και είναι 
δύσκολο να επιλυθεί όταν υπάρχουν ανισωτικοί περιορισμοί. 

• Μέθοδος Newton : Η μέθοδος αυτή έχει πολύ γρήγορη απόκριση αλλά μπορεί να 
εμφανίσει πρόβλημα αν υπάρχουν ανισωτικοί περιορισμοί. 

• Μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού : Αυτή η μέθοδος είναι μία από της πλήρως 
ανεπτυγμένες μεθόδους με ευρεία εφαρμογή και χρήση. Επεξεργάζεται εύκολα 
περιορισμούς ανισοτήτων. Μη γραμμικές αντικειμενικές συναρτήσεις και 
περιορισμοί μπορούν να επεξεργαστούν μετά από γραμμικοποίηση. 

• Μέθοδος εσωτερικού σημείου : Αυτή η μέθοδος είναι επίσης μια από τις πλήρως 
ανεπτυγμένες μεθόδους και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την επίλυση του 
προβλήματος ΒΡΦ. 

 
Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η μέθοδος γραμμικού 
προγραμματισμού καθώς και η μέθοδος εσωτερικού σημείου, καθώς αυτές οι μέθοδοι είναι οι 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες για την επίλυση της ΒΡΦ. 
 
3.3.1 Μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού 
 

Με τη μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού είναι πιο εύκολος ο χειρισμός 
ανισωτικών περιορισμών, εφόσον το πρόβλημα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να 
γραμμικοποιηθεί χωρίς  σημαντική απώλεια της ακρίβειας. 

Τα βήματα που ακολουθούνται για την επίλυση της ΒΡΦ με τη χρήση γραμμικού 
προγραμματισμού παρουσιάζονται παρακάτω [3.2]: 
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1. Αρχικοποίηση των συνθηκών της ροής ισχύος. 
2. Επίλυση των εξισώσεων της ροής ισχύος. 
3. Δημιουργία γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης. 
4. Υπολογισμός γραμμικών συντελεστών ανάλυσης ευαισθησίας. 
5. Κατάστρωση και επίλυση του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού για τις 

νέες μεταβλητές ελέγχου. 
6. Εξέταση της σύγκλισης της μεθόδου. 
7. Έξοδος ή επιστροφή στο βήμα 2. 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος ΒΡΦ με 

χρήση γραμμικού προγραμματισμού. Αρχικά εκφράζονται οι μη γραμμικές είσοδοι και 
έξοδοι, καθώς και οι συναρτήσεις κόστους σαν σύνολο γραμμικών συναρτήσεων. Έστω ότι η 
συνάρτηση κόστους είναι η Fi(Pi). Μπορεί να προσεγγιστεί η μη γραμμική συνάρτηση με μια 
σειρά ευθύγραμμων τμημάτων. Τα τρία τμήματα παριστάνονται ως Pi1, Pi2, Pi3 και το κάθε 
τμήμα θα έχει κλίση si1, si2, si3, αντίστοιχα. 
 
Έτσι η συνάρτηση κόστους θα είναι: 
 

Fi(Pi)=Fi�Pi
min�+si1Pi1+si2Pi2+si3Pi3 (3.6) 

 
με περιορισμό: 
  

0≤Pik≤Pik
+  (3.7) 

για k = 1, 2, 3. 
  
Τελικά προκύπτει: 
 

Pi=Pi
min+Pi1+Pi2+Pi3 (3.8) 

 
Με αυτόν τον τρόπο η συνάρτηση κόστους αποτελείται από μια γραμμική έκφραση των 
τιμών Pik. Σε αυτή τη μέθοδο επίλυσης, οι μεταβλητές σχεδίασης που ορίζονται από το 
διάνυσμα x χωρίζονται σε μεταβλητές ελέγχου και μεταβλητές κατάστασης. Οι μεταβλητές 
κατάστασης δεν περιλαμβάνονται ούτε στη συνάρτηση γραμμικού προγραμματισμού, ούτε 
στις εξισώσεις ροής ισχύος. Οι περιορισμοί που εισάγονται στο γραμμικό προγραμματισμό 
αντικατοπτρίζουν την επίδραση των αλλαγών μόνο στις μεταβλητές ελέγχου. Οι μεταβλητές 
ελέγχου του προβλήματος περιορίζονται στην ενεργό ισχύ που παράγουν οι γεννήτριες, 
καθώς και στα μέτρα της τάσης κάθε ζυγού. Αυτές λοιπόν οι μεταβλητές ελέγχου ορίζονται 
από ένα διάνυσμα u. 

Οι επόμενοι περιορισμοί που πρέπει να θεωρηθούν σε ένα πρόβλημα γραμμικού 
προγραμματισμού ΒΡΦ είναι οι περιορισμοί που αναπαριστούν το ισοζύγιο ισχύος μεταξύ 
της ενεργού και αέργου ισχύος που παράγεται και αυτής που καταναλώνεται στα φορτία και 
τις απώλειες. Η εξίσωση αυτής της ισορροπίας του συστήματος για την ενεργό ισχύ θα είναι: 
 

Pgen-Pload-Plosses=0 (3.9) 
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Οι απώλειες που εμφανίζονται αφορούν τις ωμικές απώλειες I2R στις γραμμές του δικτύου 
και στους μετασχηματιστές. Παραγωγίζοντας την σχέση (3.9) ως προς τις μεταβλητές 
ελέγχου u και προκύπτει: 
 

� (
∂Pgen

∂u
)

u

Δu-� (
∂Pload

∂u
)

u

Δu-� (
∂Plosses

∂u
)

u

Δu=0 (3.10) 

 
Θεωρώντας ότι Δu = u – u0 η σχέση (3.10) γίνεται: 
 

� (
∂Pgen

∂u
)

u

u-� (
∂Pload

∂u
)

u

u-� (
∂Plosses

∂u
)

u

u=Kp (3.11) 

 
Όπου: 
 

Kp=� (
∂Pgen

∂u
)

u

u0-� (
∂Pload

∂u
)

u

u0-� (
∂Plosses

∂u
)

u

u0 (3.12) 

 
Με παρόμοιο τρόπο για το ισοζύγιο ισχύος της αέργου ισχύς θα ισχύει: 
 

� (
∂Qgen

∂u
)

u

Δu-� (
∂Qload

∂u
)

u

Δu-� (
∂Qlosses

∂u
)

u

Δu=0 (3.13) 

 
όπου ο όρος των απωλειών περιλαμβάνει τις απώλειες I2X καθώς και την φόρτιση από τους 
πυκνωτές των γραμμών και τις αντιδράσεις των διακλαδώσεων. Η αντικατάσταση Δu = u – u0  
μπορεί να γίνει και εδώ. 

Στη μέθοδο γραμμικού προγραμματισμού περιορίζονται οι μεταβλητές ελέγχου, ώστε 
να βρίσκονται εντός των αντίστοιχων ορίων αλλά δεν είναι αναγκαίο κατά την επίλυση της 
ΒΡΦ η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης να βρίσκεται εντός των ορίων που 
έχουν τεθεί για τα θερμικά όρια των γραμμών και τα όρια των μέτρων των τάσεων των 
ζυγών. Έτσι είναι αναγκαίο να βρεθεί μια μέθοδος η οποία θα εξασφαλίζει ότι το βέλτιστο 
κόστος θα ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς του συστήματος. 

Έστω για παράδειγμα ότι η συνολική φαινόμενη ισχύς που πρέπει να ρέει σε κάθε 
γραμμή του δικτύου έχει σαν ανώτερο όριο MVAflowmax, δηλαδή για την τυχαία γραμμή του 
δικτύου με ζυγό αναχώρησης τον n και ζυγό άφιξης τον m θα ισχύει: 
 

MVAflownm≤MVAflowmax (3.14) 
 
Μοντελοποιώντας τον περιορισμό της σχέσης (3.14) με σειρές Taylor και κρατώντας μόνο 
τους γραμμικούς όρους, προκύπτει: 
 

MVAflownm=MVAflownm
0 +��

∂
∂u

MVAflownm�Δu≤
u

MVAflowmax (3.15) 

 
Με αντικατάσταση όπως προηγουμένως της σχέσης Δu = u – u0  στην σχέση (3.15) 
προκύπτει: 
 

��
∂
∂u

MVAflownm�u≤
u

MVAflowmax-Kf (3.16) 
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όπου: 
 

Kf=MVAflownm
0 +��

∂
∂u

MVAflownm�u0

u

 (3.17) 

 
Έτσι και άλλοι περιορισμοί, όπως τα όρια των μέτρων των τάσεων, μπορούν να εισαχθούν με 
παρόμοιο τρόπο. Πρέπει να προστεθούν όλοι οι περιορισμοί που είναι απαραίτητοι ώστε το 
σύστημα να παραμείνει εντός των προδιαγεγραμμένων περιορισμών.   
 
3.3.2 Μέθοδος εσωτερικού σημείου 
 

Το 1984 ο Karmarkar [3.2] παρουσίασε έναν νέο αλγόριθμο για προβλήματα 
γραμμικού προγραμματισμού που δεν επιλύεται ως προς τη βέλτιστη λύση ακολουθώντας μια 
σειρά σημείων που ανήκουν στα όρια των περιορισμών, αλλά ένα μονοπάτι στο εσωτερικό 
των περιορισμών, το οποίο οδηγεί απευθείας στη βέλτιστη λύση. Η σύγκλιση στη βέλτιστη 
λύση είναι πολύ πιο γρήγορη από αυτή στους συμβατικούς αλγόριθμους γραμμικού 
προγραμματισμού [3.2]. Το 1986 ο Grill [3.2] παρουσίασε τη σχέση μεταξύ του αλγόριθμου 
του Karmarkar και του ‘αλγόριθμου λογαριθμικής φραγμένης συνάρτησης’, όπως είναι 
γνωστός. Αυτός ο αλγόριθμος έχει γίνει η βάση για την επίλυση πολλών αλγόριθμων ΒΡΦ. 

Σε αυτή την προσέγγιση δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των μεταβλητών ελέγχου και 
των μεταβλητών κατάστασης. Όλες οι μεταβλητές σχεδίασης θεωρείται ότι περιλαμβάνονται 
στο διάνυσμα x. Η αντικειμενική συνάρτηση είναι η f (x). Οι περιορισμοί χωρίζονται σε 
περιορισμούς ισότητας και ανισότητας. Οι περιορισμοί ισότητας είναι της μορφής g (x) = 0, 

ενώ οι περιορισμοί ανισότητας h- ≤ h(x) ≤ h+, όπου τα διανύσματα h- και h+ είναι το 
κατώτερο και το ανώτερο όριο των περιορισμών αντίστοιχα. Ακόμα και οι μεταβλητές 
σχεδίασης περιορίζονται μεταξύ ενός κατώτερου και ενός ανώτερου ορίου, δηλαδή          

x- ≤x ≤ x+. 
Το πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος είναι η πρόσθεση κάποιων νέων 

μεταβλητών, έτσι ώστε όλες οι εξισώσεις να γίνουν περιορισμοί ισότητας. Κατά συνέπεια 
προκύπτει το ακόλουθο σύνολο εξισώσεων [3.2]: 
 

min
x

f(x) 

g(x)=0 
h(x)+sh=h+ 
sh+ssh=h+-h- 

x+sx=x+ 
x-x-≥0, sx, ssh, sh≥0 

(3.18) 

 
 Όλοι οι περιορισμοί έχουν μετατραπεί σε περιορισμούς ισότητας, εκτός από τις τελικές 
συνθήκες μη αρνητικότητας στις 𝒙 − 𝒙− και τις ελεύθερες μεταβλητές. Αυτές οι συνθήκες 
μη αρνητικότητας εντάσσονται στην επίλυση με την προσθήκη της λεγόμενης ‘λογαριθμικής 
φραγμένης συνάρτησης’ στην αντικειμενική συνάρτηση. Η συνάρτηση που προκύπτει είναι 
μια μορφή συνάρτησης σφάλματος, που γίνεται πολύ μεγάλη όσο η συνάρτηση ή οι 
μεταβλητές πλησιάζουν κοντά στο μηδέν. Επομένως η νέα αντικειμενική συνάρτηση έχει την 
ακόλουθη μορφή [3.2]: 
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fμ=f(x)-μ� ln(x-x-)j
j

-μ� ln
j

(sx)j-μ� ln
i

(sh)i-μ� ln
i

(ssh)i (3.19) 

 
Η παράμετρος μ ονομάζεται παράμετρος φραγής και είναι ένας θετικός αριθμός που 
εξαναγκάζεται να πάει στο μηδέν, καθώς ο αλγόριθμος συγκλίνει στην βέλτιστη λύση. Αυτό 
παρουσιάζεται από την εξίσωση Lagrange που φαίνεται στην σχέση (3.20). 
 

Lμ = f(x) − λΤg(x) − λh
T�h+-sh-h(x)� − λsh

T �h+-h--sh-ssh� − λx
T(x+-x-sx)

− μ� ln(x-x-)j
j

− μ� ln
j

(sx)j − μ� ln
i

(sh)i − μ� ln
i

(ssh)i 
(3.20) 

 
Η λύση αυτής της εξίσωσης Lagrange προκύπτει θέτοντας την κλίση ίση με το μηδέν και το 
σύστημα των εξισώσεων που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο είναι: 
 

∇xLμ=∇f(x)-∇g(x)Tλ+∇h(x)Tλh+λx-μ(x-x-)-1e=0 
∇shLμ=λμ+λsh-μh

-1e=0 

∇shLμ=λsh-μ(ssh)-1e=0 

∇sxLμ=λx-μ(ss)
-1e=0 

∇λLμ=-g(x) 
∇λshLμ=h(x)+sh-h+ 
∇λxLμ=x+sx-x+ 

∇λhLμ=sh+ssh-h++h- 

(3.21) 

 
Αυτές οι μη γραμμικές εξισώσεις επιλύονται με την επαναληπτική μέθοδο Newton. 
 
 
3.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[3.1] R. D. Zimmerman, MATPOWER4.0- A MATLAB Power System Simulation Package, 

User’s Manual, Cornell Univ., Shc. Elect. Eng., Ithaca, NY, 2010. [Online]. 
Διαθέσιμο: http://www.pserc.cornell.edu/matpower/manual.pdf. 

 
[3.2] Allen J. Wood and Bruce  F. Wollenberg, Power Generation, Operation and Control, 

2nd edition, John Willey & Sons, INC, 1996. 
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 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εγκατάσταση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής (ΜΔΠ) προσφέρει πολλά θετικά 
στοιχεία στη διαχείριση των δικτύων διανομής και γι αυτό το λόγο πρέπει να δοθούν κίνητρα 
ώστε να εγκατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερες. Οι διαχειριστές των δικτύων διανομής 
έχουν την δυνατότητα να κάνουν καλύτερη χρήση του δικτύου με την ύπαρξη ΜΔΠ σε αυτό 
και γι αυτό το λόγο επιθυμούν να βρουν την βέλτιστη διαστασιολόγηση των ΜΔΠ στα δίκτυά 
τους, ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να μην χρειάζεται να ενισχυθεί 
επιπλέον το δίκτυο και έτσι να ανέβει το κόστος εγκατάστασης ΜΔΠ. Επομένως οι 
διαχειριστές των δικτύων διανομής επιθυμούν να αναπτύξουν μεθόδους, οι οποίες θα 
βρίσκουν τη βέλτιστη τοποθέτηση των ΜΔΠ καθώς και την ονομαστική ισχύς τους χωρίς να 
απαιτείται να ενισχυθεί επιπλέον το δίκτυο. 

Το γεγονός αυτό έχει προσελκύσει ένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον και 
διάφορες μέθοδοι, στόχοι και περιορισμοί εφαρμόζονται έχοντας σαν βάση δύο θεμελιώδεις 
προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση σκοπεύει να τοποθετήσει ΜΔΠ, των οποίων οι 
ονομαστικές ισχύες τους είναι προκαθορισμένες, στη βέλτιστη δυνατή θέση απαιτώντας τη 
χρήση μεθόδων όπως τον γενετικό αλγόριθμο (ΓΑ). Η δεύτερη προσέγγιση που 
χρησιμοποιείται απαιτεί να είναι προκαθορισμένη η θέση τοποθέτησης των ΜΔΠ  και με την 
χρήση διάφορων αλγορίθμων υπολογίζεται η βέλτιστη δυνατή ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ. 
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίλυση αυτού του προβλήματος περιλαμβάνουν 
τη βέλτιστη ροή φορτίου (ΒΡΦ), τη μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού, τη μέθοδο κλίσης.  

Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις απαιτούν να είναι προκαθορισμένες, είτε η 
ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ, είτε η θέση τοποθέτησης των ΜΔΠ. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται μια μέθοδος, η οποία ξεπερνάει αυτούς τους περιορισμούς. Πρόκειται για μια 
υβριδική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί το ΓΑ να ψάξει για ένα μεγάλο αριθμό συνδυασμών 
θέσεων τοποθέτησης των ΜΔΠ και για κάθε ένα από αυτούς τους συνδυασμούς 
επιστρατεύεται η ΒΡΦ με σκοπό να καθοριστεί η βέλτιστη ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ. 
Παρόλα αυτά, στη μέθοδο αυτή απαιτείται να έχει προκαθοριστεί ο αριθμός των ΜΔΠ που 
πρόκειται να συνδεθούν στο δίκτυο [4.1].  
 
 
4.2 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 
 

Η ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ που πρόκειται να συνδεθούν σε ένα δίκτυο διανομής, 
περιορίζεται με βάση κάποιους περιορισμούς οι οποίοι επιβάλλονται από τη νομοθεσία, όπως 
για παράδειγμα τα όρια τάσεως, από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού των δικτύων, όπως για 
παράδειγμα τα θερμικά όρια των γραμμών και των μετασχηματιστών, καθώς και από άλλους 
παράγοντες. Ακόμα η μέγιστη ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ που θα συνδεθούν στο δίκτυο 
διανομής αποφασίζεται στο στιγμιότυπο της καμπύλης φορτίου, όπου το φορτίο είναι το 
ελάχιστο δυνατό, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει η μεγαλύτερη ανύψωση τάσης. 

Η υβριδική αυτή μέθοδος απαιτεί από το χρήστη να καθορίσει τον αριθμό των ΜΔΠ 
που θέλει να συνδεθούν στο δίκτυο. Ο ΓΑ παράγει διάφορους συνδυασμούς πιθανών θέσεων 
τοποθέτησης, δηλαδή ζυγών, των ΜΔΠ από αυτούς που είναι διαθέσιμοι από το δίκτυο. Για 
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κάθε έναν από αυτούς τους συνδυασμούς ζυγών εφαρμόζεται μια ΒΡΦ προκειμένου να 
καθοριστεί η ονομαστική παραγωγή ενεργού και αέργου ισχύος της κάθε ΜΔΠ. Αυτή η 
πληροφορία ανατροφοδοτείται πίσω στο ΓΑ, ο οποίος στην συνέχεια ψάχνει για τη βέλτιστη 
λύση με βάση την αντικειμενική συνάρτηση. Επομένως η εκτέλεση αυτής της μεθόδου [4.1] 
δίνει σαν λύση τους βέλτιστους ζυγούς τοποθέτησης των ΜΔΠ, καθώς και τη βέλτιστη 
ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται φαίνεται στο Σχήμα 4.1 
και αναλύεται εκτενέστερα στις παρακάτω ενότητες. 
 

ΑΡΧΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΜΔΠ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΜΔΠ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΒΡΦ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΡΕΜΑΤΙΣΜΟΥ?

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΧΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΖΥΓΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΩΝ ΤΩΝ ΜΔΠ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΙΝΗΤΡΟ

ΤΕΛΟΣ

ΝΑΙ

 
      

Σχήμα 4.1: Μεθοδολογία ΓΑ-ΒΡΦ 
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4.2.1 Υφιστάμενη νομοθεσία 
 

Η βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ θεωρείται ότι εξετάζεται από την πλευρά του 
διαχειριστή του δικτύου διανομής. Προφανώς η στάση των διαχειριστών απέναντι στην 
εγκατάσταση ΜΔΠ στο δίκτυο εξαρτάται από τα κέρδη ή τα κόστη που συνδέονται με αυτήν 
την επένδυση. Όμως τα κόστη και τα κέρδη που θα έχει ο διαχειριστής με την ένταξη ΜΔΠ 
στο δίκτυο διαμορφώνονται από τους ρυθμιστικούς κανόνες και τα χρηματικά κίνητρα που 
συνδέονται με την εγκατάσταση ΜΔΠ. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δίνονται στους διαχειριστές δύο ειδών κίνητρα για να 
εγκαταστήσουν ΜΔΠ στο δίκτυο διανομής [4.1]. Το ένα από αυτά υποχρεώνει τους 
ιδιοκτήτες των ΜΔΠ να πληρώνουν στο διαχειριστή κάθε χρόνο ένα ποσό για τη χρήση του 

δικτύου. Το ποσό ανέρχεται σε 4.125 $
kW∙year

  για κάθε kW διεσπαρμένης παραγωγής που 

εγκαθίσταται στο δίκτυο και η χρέωση αυτή αφορά τις τυχόν ενισχύσεις που μπορεί να 
χρειαστεί το δίκτυο (π.χ. στις γραμμές) καθώς και τη συντήρηση του δικτύου. Επομένως, σε 
περίπτωση που συνδεθούν ΜΔΠ στο δίκτυο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μη χρειάζεται 
ενίσχυση, τότε το ποσό αυτό είναι κέρδος για το διαχειριστή. 

Ακόμα για το διαχειριστή τίθεται το κίνητρο να μειώσει τις συνολικές απώλειες 
ενεργού ισχύος του δικτύου. Έτσι η ρυθμιστική αρχή θέτει ένα όριο απωλειών ενεργού 
ισχύος για κάθε δίκτυο και ο διαχειριστής επιβραβεύεται αν οι απώλειες του δικτύου του 
είναι λιγότερες από αυτό το όριο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που οι απώλειες είναι 
μεγαλύτερες από το όριο που έχει τεθεί, τότε ο διαχειριστής υποχρεούται να πληρώσει 

πρόστιμο. Επομένως ο διαχειριστής κερδίζει 79.2 $
ΜWh

 για κάθε MW απωλειών που 

μειώνονται σε σχέση με το όριο που έχει τεθεί και αντίστοιχα υποχρεούται να πληρώσει αυτό 
το ποσό για κάθε MW απωλειών που αυξάνεται σε σχέση με το όριο. Με αυτό τον τρόπο 
λοιπόν, αν ο διαχειριστής εγκαταστήσει με κατάλληλο τρόπο τις ΜΔΠ, τότε μπορεί να 
μειώσει τις απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου και έτσι να επωφεληθεί οικονομικά. 
 
4.2.2 Υπολογισμός ονομαστικής ισχύος ΜΔΠ με χρήση ΒΡΦ 
 

Για ένα δοσμένο σύνολο ζυγών τοποθέτησης των ΜΔΠ, η ονομαστική ισχύς της 
κάθε ΜΔΠ μπορεί να βρεθεί κάνοντας χρήση της ΒΡΦ. Προκειμένου λοιπόν να βρεθεί η 
βέλτιστη αυτή ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ, οι ΜΔΠ μοντελοποιούνται σαν γεννήτριες με 
αρνητικούς συντελεστές κόστους. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιώντας τα (αρνητικά) 
κόστη αυτών των γεννητριών μεγιστοποιείται η ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ και το 
οικονομικό κέρδος με την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. Όμως ο καθορισμός αυτής της 
βέλτιστης ονομαστικής ισχύς των ΜΔΠ υπαγορεύεται από κάποιους περιορισμούς που 
τίθενται είτε από το δίκτυο, ή από άλλους παράγοντες. 

 Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς είναι τα μέτρα των τάσεων σε κάθε ζυγό να 
είναι κοντά στην ονομαστική τους τιμή, δηλαδή: 
 

Vb
min≤Vb≤Vb

max (4.1) 
   
όπου Vb

min και Vb
max είναι το κατώτερο και το ανώτερο όριο αντίστοιχα για το μέτρο της 

τάσης Vb σε όλους τους ζυγούς. Ακόμα ένας άλλος περιορισμός που τίθεται από το δίκτυο 
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είναι να μην ξεπερνιούνται τα θερμικά όρια στις γραμμές και στους μετασχηματιστές του 
δικτύου. Έτσι για κάθε γραμμή και για κάθε μετασχηματιστή η ροή φαινόμενης ισχύος που 
μεταφέρεται, 𝑆𝑡, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το μέγιστο θερμικό όριο 𝑆𝑡𝑚𝑎𝑥. Δηλαδή πρέπει 
να ισχύει: 
 

|St|≤St
max (4.2) 

   
Εκτός από αυτούς τους περιορισμούς που τίθενται από το δίκτυο, μπορούν να προκύψουν και 
άλλοι περιορισμοί, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός ότι οι ΜΔΠ έχουν σταθερό 
συντελεστή ισχύος cosφdg, δηλαδή: 
 

cos φdg =
Pdg

�Pdg
2 +Qdg

2
=σταθερό (4.3) 

 
Άλλος περιορισμος μπορεί να είναι το κόστος της εγκατάστασης των ΜΔΠ να μην ξεπερνάει 
ένα αρχικό κεφάλαιο και θεωρώντας για παράδειγμα ότι για το κάθε kW διεσπαρμένης 
παραγωγής που εγκαθίσταται κοστίζει 1650 $

kW
, δηλαδή 1650000 $

ΜW
 προκύπτει: 

 

� 1650000∙Pdg

αριθμός ΜΔΠ

dg=1

≤ διαθέσιμο κεφάλαιο (4.4) 

 
Τέλος, ένας επιπλέον περιορισμός είναι η συνολική διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής να 
μην ξεπερνάει ένα προκαθορισμένο ποσοστό του συνολικού φορτίου PD, δηλαδή: 
 

� Pdg

αριθμός ΜΔΠ

dg=1

≤ (ποσοστό_διείσδυσης)∙PD (4.5) 

 
Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος ΒΡΦ θα δίνεται από την σχέση (4.6): 
 

fOPF = - CL∙�PL
BM-PL

ACT� - Cdg∙ � Pdg

αριθμός ΜΔΠ

dg=1

 (4.6) 

 
όπου Cdg είναι το χρηματικό κίνητρο που έχει ο διαχειριστής να συνδέσει ΜΔΠ ονομαστικής 
ισχύος Pdg και CL είναι το χρηματικό κίνητρο που κερδίζει ο διαχειριστής, αν οι απώλειες του 
δικτύου μετά την εγκατάσταση ΜΔΠ, PL

ACT, είναι μικρότερες από το όριο που έχει τεθεί από 
την ρυθμιστική αρχή, PL

BM, και γίνεται η υπόθεση ότι αυτό το όριο είναι οι απώλειες του 
δικτύου πριν την εγκατάσταση ΜΔΠ στο δίκτυο. Ακόμα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απώλειες 
μετά την εγκατάσταση ΜΔΠ στο δίκτυο δίνονται από την σχέση (4.7): 
 

PL
ACT=P1-PD+ � Pdg

αριθμός ΜΔΠ

dg=1

 (4.7) 

 
όπου P1 είναι η ενεργός ισχύς του υποσταθμού και αντικαθιστώντας τη σχέση (4.7) στη 
σχέση (4.6), η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να γραφεί όπως φαίνεται στην σχέση (4.8): 
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fOPF=CL∙P1-CL∙�PL
BM+PD�+(CL-Cdg)∙ � Pdg

αριθμός ΜΔΠ

dg=1

 (4.8) 

 
4.2.3 Υπολογισμός βέλτιστης λύσης με χρήση ΓΑ 
 

Ο ΓΑ δημιουργεί συνδυασμούς ζυγών τοποθέτησης των ΜΔΠ, ανάλογα με τον 
αριθμό των ΜΔΠ που πρόκειται να συνδεθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΑ δημιουργεί τυχαία 
έναν αρχικό πληθυσμό τα χρωμοσώματα του οποίου έχουν τόσες παραμέτρους (γονίδια), 
όσος είναι και ο αριθμός των ΜΔΠ που θα συνδεθούν και η κάθε παράμετρος 
αντιπροσωπεύει ένα ζυγό, δηλαδή έναν ακέραιο αριθμό. Για κάθε συνδυασμό ζυγών, δηλαδή 
για κάθε χρωμόσωμα του πληθυσμού η ΒΡΦ υπολογίζει τη βέλτιστη ονομαστική ισχύ των 
ΜΔΠ, καθώς και τις απώλειες του δικτύου μετά την εγκατάσταση ΜΔΠ, με βάση την 
αντικειμενική συνάρτηση που δίνεται από τη σχέση (4.8). 

Στη συνέχεια ο πληθυσμός ταξινομείται με βάση την καλύτερη αντικειμενική 
συνάρτηση και ένα ποσοστό των χρωμοσωμάτων με τη χειρότερη τιμή αντικειμενικής 
συνάρτησης διαγράφεται. Τα χρωμοσώματα που επιζούν επιλέγονται για διασταύρωση και 
στη συνέχεια γίνεται μετάλλαξη του πληθυσμού, όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2. Με 
αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια νέα γενιά με χρωμοσώματα σαφώς βελτιωμένα σε σχέση 
με αυτά της προηγούμενης. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία συνεχίζεται, έως ότου οι γενιές 
φτάσουν ένα ανώτερο επιτρεπτό όριο, ή όταν το καλύτερο χρωμόσωμα κάθε γενιάς αποτύχει 
να βελτιωθεί παραπάνω από μια συγκεκριμένη ποσότητα για ένα συγκεκριμένο αριθμό 
γενεών.    
 
 
4.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[4.1] G. P. Harrison, A. Piccolo, P. Siano and A. R. Wallace, “Hybrid GA and OPF 

evaluation of networks capacity for distributed generation connections,” Electric 
Power System Research, vol. 78, pp. 392-398, 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του λογισμικού που αναπτύχθηκε για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης θέσης και του βέλτιστου μεγέθους μονάδων διεσπαρμένης 
παραγωγής (ΜΔΠ) με τη χρήση γενετικού αλγόριθμου και βέλτιστης ροής φορτίου. Αρχικά 
γίνεται μια σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε 
(MATLAB) και των χρήσιμων εργαλείων, που προσφέρονται από αυτό για τη δημιουργία 
γραφικού περιβάλλοντος (GUIDE - Graphical User Interface Design Environment). Στη 
συνέχεια, αναφέρονται οι απαιτήσεις του συστήματος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του γραφικού 
περιβάλλοντος της εφαρμογής, ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων, η επεξεργασία τους και τα 
αποτελέσματα που εξάγονται. Τέλος, παρουσιάζεται η λειτουργία των αρχείων (m-files) και η 
δομή του λογισμικού. 
 
5.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής βέλτιστης θέσης και 
μεγέθους ΜΔΠ είναι το MATLAB σε έκδοση 7.10.0.499 (R2010a). Η MATLAB είναι μια 
γλώσσα τέταρτης γενιάς, έχει διαδραστικό περιβάλλον και επιτρέπει στο χρήστη να κάνει 
τεχνικούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προγραμματισμό, καθώς περιέχει 
αρκετές εντολές όπως while, for και if. Οι βασικές εντολές της χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 
τις εντολές ελέγχου ροής (if) και τις εντολές για επαναληπτικές διαδικασίες (for, while).  
Συνοπτικά η γλώσσα MATLAB έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Μαθηματικούς/αριθμητικούς υπολογισμούς 
• Ανάπτυξη αλγορίθμων 
• Μοντελοποίηση και αναπαράσταση 
• Ανάλυση και γραφική παρουσίαση δεδομένων 

 
5.2.1 Το περιβάλλον της MATLAB 
 
Τα βασικότερα μέρη του περιβάλλοντος της MATLAB είναι (Σχήμα 5.1): 
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Σχήμα 5.1: Το περιβάλλον του MATLAB 
 
 

- Command window (παράθυρο εντολών): Μέσα στο παράθυρο αυτό γράφονται οι 
εντολές, δίνεται η εντολή εκτέλεσής τους και εμφανίζονται τα αποτελέσματα των 
πράξεων, δηλαδή γίνονται όλες οι αλληλεπιδράσεις του χρήστη με το πρόγραμμα. 

 
- Command history (ιστορικό εντολών): Σε αυτό το παράθυρο φαίνονται οι εντολές 

που εκτέλεσε ο χρήστης και αν θέλει μπορεί να τις αντιγράψει ή να τις σύρει (drag 
and drop) στο παράθυρο εντολών. 
 

- Workspace (χώρος εργασίας): Ο χώρος διεκπεραίωσης των πράξεων είναι ο βασικός 
χώρος λειτουργίας του προγράμματος. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στη μνήμη του 
υπολογιστή και μέσα σε αυτόν εκτελούνται οι πράξεις και ταυτόχρονα διατηρούνται 
όλα τα αποτελέσματά τους, με σκοπό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες 
πράξεις. 
 

- Current directory (τρέχων κατάλογος): Είναι το σημείο αναφοράς των αρχείων του 
προγράμματος. Αν είναι επιθυμητό να κληθεί μια συνάρτηση ή ένα m-file πρέπει να 
βρίσκεται στον τρέχοντα κατάλογο [5.1]. 

 
5.2.2 Δημιουργία και εκτέλεση m-files 
 

Ένα από τα πράγματα που κάνουν τη Matlab να υπερτερεί απέναντι σε άλλες 
γλώσσες προγραμματισμού, είναι η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να προγραμματίσει. 
Στη γενική περίπτωση, για απλούς υπολογισμούς, το παράθυρο εντολών είναι αρκετά 
εύχρηστο. Όσο αυξάνεται όμως το πλήθος των εντολών ή πρέπει να αλλάζουν οι τιμές 
κάποιων μεταβλητών, η διαδικασία να γράφει ο χρήστης στο παράθυρο εντολών είναι 
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χρονοβόρα. Το κυριότερο είναι ότι όταν κλείσει το πρόγραμμα τότε ότι γράφτηκε στο 
παράθυρο εντολών θα σβηστεί.  
 Για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται αποθήκευση των 
εντολών αυτών σε ένα αρχείο, το οποίο θα καλείται από το παράθυρο εντολών και θα 
εκτελούνται οι ανάλογες εντολές. Η MATLAB δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
δημιουργήσει τα λεγόμενα m-files, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα script files και 
τις functions. 
 

• Script files: Για να δημιουργηθεί ένα script file, ακολουθείται η διαδικασία: 
File→New→Script και ανοίγει ο editor. Μέσα στο παράθυρο αυτό συντάσσονται οι 
εντολές, όπως ακριβώς θα συντάσσονταν και μέσα στο παράθυρο εντολών του 
MATLAB. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται μέσα στην ενεργό διεύθυνση 
αποθήκευσης της MATLAB, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσής τους 
με την κλήση του ονόματος τους από το παράθυρο εντολών. Αυτό δίνει το 
πλεονέκτημα να αποθηκεύεται πλήθος εντολών, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται όποτε 
απαιτείται. Τα script files λειτουργούν με γενικές μεταβλητές, δηλαδή είναι “ορατές” 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έξω από το συγκεκριμένο αρχείο. 

• Functions: Αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία των m-files και η διαδικασία 
δημιουργίας τους είναι: 𝐹𝑖𝑙𝑒 → 𝑁𝑒𝑤 → 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. H μεγάλη διαφορά τους με τα 
script files είναι ότι οι μεταβλητές είναι τοπικές, δηλαδή μία μεταβλητή που 
περιέχεται σε μια function δεν μπορεί να επηρεαστεί από διαδικασίες εκτός function. 
Ακόμα μπορεί να δεχθεί δεδομένα σαν ορίσματα και να επιστρέψει αποτελέσματα. 
Μια function πρέπει πάντα να αρχίζει με την ακόλουθη γραμμή: 
function [out1,…,outn] = name (input1,…,inputm)  
Όπου out1, …, outn είναι τα αποτελέσματα που επιστρέφονται, name είναι το όνομα 
της και input1,…, inputm τα ορίσματά της. Μια function δεν είναι απαραίτητο να 
έχει ορίσματα ή να επιστρέφει αποτελέσματα. Σαν ορίσματα, (αντίστοιχα 
αποτελέσματα), μπορούν να μπουν μεταβλητές των οποίων οι τιμές μπορούν να 
είναι πολλών ειδών. Όπως για παράδειγμα αριθμοί, συμβολοσειρές, πίνακες και 
πολλές άλλες δομές που μπορεί να επεξεργαστεί MATLAB [5.2]. 

 
5.2.3 Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος (GUI) 
 

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που προσφέρει το MATLAB στο χρήστη, είναι να 
δημιουργήσει γραφικό περιβάλλον για τις εφαρμογές του. Η εκκίνηση του GUIDE γίνεται 
εύκολα με δύο τρόπους. Πρώτον, εκτελώντας την εντολή guide στο παράθυρο εντολών και 
δεύτερον, επιλέγοντας από τη γραμμή του μενού 𝐹𝑖𝑙𝑒 → 𝑁𝑒𝑤 → 𝐺𝑈𝐼. Στη συνέχεια, ο 
οδηγός ρωτάει το χρήστη αν θέλει να δημιουργήσει ένα κενό παράθυρο (Blank GUI), ένα 
παράθυρο βασισμένο σε κάποια πρότυπα ή να ανοίξει ένα έτοιμο παράθυρο (Σχήμα 5.2). Στη 
συνέχεια, αν ο χρήστης αφήσει την προεπιλεγμένη επιλογή ‘‘Blank GUI” θα ανοίξει ένα 
άδειο παράθυρο, στο οποίο μπορεί να δημιουργήσει το δικό του GUI (Σχήμα 5.3). 
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Σχήμα 5.2: Επιλογές για δημιουργία νέου γραφικού περιβάλλοντος 
 
 

 
 

Σχήμα 5.3: Περιβάλλον και εργαλεία για τη δημιουργία GUI 



 

 

33 ΚΕΦ. 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ακολούθως, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.3, το περιβάλλον δημιουργίας του 
παραθύρου αποτελείται από μία κεντρική γραμμή επιλογών, μια γραμμή εργαλείων και μία 
κάθετη εργαλειοθήκη στα αριστερά. Η γκρίζα περιοχή με το πλέγμα είναι το φόντο του 
παραθύρου. Η κάθετη εργαλειοθήκη περιέχει τα παρακάτω 14 αντικείμενα (objects), με τα 
οποία ο χρήστης μπορεί να εμπλουτίσει το γραφικό του περιβάλλον: 

 
1. Push button  : κουμπί που όταν πατηθεί εκτελεί μια επιθυμητή 

λειτουργία. 
2. Slider   : δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλει ο χρήστης κάποια 

μεταβλητή, με τη βοήθεια μιας μπάρας μεταξύ μιας 
ελάχιστης και μιας μέγιστης τιμής. Συνοδεύει κάποιο 
κείμενο ή γράφημα και η μπάρα μπορεί να είναι είτε 
οριζόντια είτε κάθετη. 

3. Radio button   : στρογγυλό κουμπί με το οποίο ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει μόνο μια επιλογή από ένα πλήθος επιλογών. 
Διαλέγοντας μια, αναιρείται κάποια άλλη. 

4. Check box   : δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να διαλέξει μια ή 
περισσότερες επιλογές. 

5. Edit text   : είναι ένα πεδίο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισάγει ή 
να μορφοποιήσει αλφαριθμητικά δεδομένα. Μπορεί να 
γίνει εισαγωγή κειμένου μονής ή πολλαπλής γραμμής. 

6. Static text   : προβάλει στην οθόνη μια γραμμή κειμένου. Το κείμενο 
αυτό δε μπορεί να το επεξεργαστεί ο χρήστης του 
λογισμικού. 

7. Pop-up menu  : παρέχει στο χρήστη μια λίστα επιλογών που ανοίγει όταν 
πατηθεί. 

8. List box  : παρέχει στο χρήστη μια λίστα ενός ή περισσότερων 
επιλογών που παραμένει ανοιχτή. Όταν υπάρχουν πολλές 
επιλογές εμφανίζεται αυτόματα μια μπάρα. 

9. Toggle button   : δίνει τη δυνατότητα επιλογής ή όχι μιας λειτουργίας. 

10. Table   : παρέχει στο χρήστη επιλογές σε μορφή πίνακα. 
11. Axes   : δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μιας γραφικής 

παράστασης στο παράθυρο. 

12. Panel  : χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση πολλών στοιχείων 
ελέγχου. 

13. Button group   : είναι σαν το panel, αλλά επιδρά αυτόματα στην 
ομαδοποίηση των radio buttons και toggle buttons. 

14. ActiveX control   : αντικείμενο ελέγχου ActiveX. 
 

Η εισαγωγή των παραπάνω αντικειμένων στο παράθυρο είναι απλή και γίνεται με 
απλό σύρσιμο (drag and drop). Ειδικά τα αντικείμενα push button, radio button, slider, edit 
text, static text, list box, pop-up menu, check box και toggle button ανήκουν στην κατηγορία 
των στοιχείων ελέγχου (uicontrols). Ο χρήστης μπορεί να εισάγει όσες φορές θέλει το κάθε 



 

 

ΚΕΦ. 5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 34 

αντικείμενο στο παράθυρο. Μέσω του object browser  βλέπει πόσα και ποια αντικείμενα 
υπάρχουν στο συγκεκριμένο παράθυρο της εφαρμογής του και επιλέγοντάς τα βλέπει τη θέση 
τους. Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να στοιχίσει κάθετα ή οριζόντια όποια στοιχεία 
ελέγχου επιθυμεί, μέσω του εικονιδίου align objects . Χρησιμοποιώντας τον property 
inspector (Σχήμα 5.4), μέσω του εικονιδίου  ή με διπλό κλικ ή δεξί κλικ πάνω στο 
αντικείμενο, μπορεί να καθορίσει τις ιδιότητες των κουμπιών, όπως το χρώμα του φόντου, τη 
γραμματοσειρά, το είδος των γραμμάτων, αν είναι ορατό ή όχι ένα στοιχείο, τη θέση του, την 
ετικέτα του (tag) ή το κείμενο (string) που θα είναι πάνω του κ.α.. Αυτές είναι κάποιες από 
τις κοινές ιδιότητες σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται. 
 

 
 

Σχήμα 5.4: Property inspector 
 

Σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί ένας δείκτης (handle). Κάποιοι χρήσιμοι αυτόματοι 
δείκτες είναι οι παρακάτω: 

• gcf : δείκτης στο τρέχον figure 
• gco : δείκτης στο τρέχον object 
• gca : δείκτης στο τρέχον axes 
• gcbo : δείκτης στο object του οποίου εκτελείται η συνάρτηση callback 
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 Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου συνοδεύονται από μία συνάρτηση callback, στην 
οποία ο χρήστης προσθέτει τις εντολές που θέλει να εκτελεί η ενεργοποίηση του κάθε 
στοιχείου ελέγχου. Όποιες μεταβλητές χρησιμοποιήσει μέσα στη συνάρτηση είναι τοπικές 
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες συναρτήσεις. Αρχικά, δημιουργούνται δύο 
callbacks που είναι η opening function και η output function. Η πρώτη εκτελείται πριν η 
εικόνα του GUI (figure) γίνει ορατή στο χρήστη, αλλά αφού δημιουργήσει όλα τα 
αντικείμενα που θέλει και η δεύτερη επιστρέφει δεδομένα στο παράθυρο εντολών. Και στις 
δύο περιπτώσεις μπορεί ο χρήστης να προσθέσει δικό του κώδικα, όπως για παράδειγμα στην 
opening function μπορεί να αρχικοποιήσει δεδομένα. Κάθε φορά που εισάγεται ένα γραφικό 
αντικείμενο με το GUIDE παράγεται και στο m-file το αντίστοιχο callback.  

Το GUI δημιουργεί για κάθε παράθυρο δύο αρχεία, το m-αρχείο και το fig-αρχείο. Το 
fig-αρχείο είναι το αρχείο στο οποίο το MATLAB αποθηκεύει όλα τα αντικείμενα που έχει 
εισάγει ο χρήστης, την ακριβή θέση τους, καθώς και όλες τις τιμές των ιδιοτήτων τους που 
μπορεί να υπάρχουν. Εδώ ο χρήστης σχεδιάζει την εμφάνιση του παραθύρου. Το m-αρχείο 
είναι το αρχείο στο οποίο ο χρήστης θα γράψει τον κώδικα που θα ενσωματωθεί στα στοιχεία 
ελέγχου, ώστε αυτά να εκτελέσουν τις επιθυμητές λειτουργίες. Αυτό το αρχείο αναφέρεται 
και σαν GUI m-file. Κάθε αρχείο *.fig πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο αρχείο *.m 
με το ίδιο όνομα. Κάθε φορά που ο χρήστης δημιουργεί ένα νέο παράθυρο (figure), το GUI 
δημιουργεί αυτόματα και τους δύο αυτούς τύπους αρχείων.  

Δύο χρήσιμες ιδιότητες στον προγραμματισμό των m-files είναι οι string και οι value. 
Με την ιδιότητα string ο χρήστης μπορεί να εισάγει κείμενο πάνω σε κάποιο αντικείμενο με 
την εντολή set ή να πάρει κείμενο με την εντολή get, ενώ με την ιδιότητα value να ορίσει ή 
να πάρει κάποια τιμή από ένα αντικείμενο. Επίσης, το MATLAB προσφέρει τη δυνατότητα 
δημιουργίας dialogs. Τα dialogs είναι ειδικού τύπου παράθυρα τα οποία χρησιμοποιούνται 
για να δώσουν πληροφορίες στο χρήστη ή να ζητήσουν εισαγωγή πληροφορίας.  

Τέλος, αφού κατασκευάσει ο χρήστης το παράθυρο της εφαρμογής με τα κουμπιά 
που επιθυμεί, μπορεί να τρέξει την εφαρμογή πατώντας το κουμπί “Run” . Το GUI θα 
ζητήσει να επιβεβαιώσει ο χρήστης τις αλλαγές που έκανε (Σχήμα 5.5). Επιλέγοντας “Yes” το 
GUI θα ζητήσει από το χρήστη να δώσει ένα όνομα στην εφαρμογή του και θα την 
αποθηκεύσει σε δύο αρχεία .fig και .m [5.3]. 
 
 

 
 

Σχήμα 5.5: Παράθυρο διαλόγου για αποθήκευση αλλαγών στο GUI 
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5.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του λογισμικού εύρεσης της 

βέλτιστης θέσης και βέλτιστου μεγέθους ΜΔΠ για τοποθέτηση σε ακτινικά δίκτυα διανομής, 
με σκοπό την μεγιστοποίηση του συνολικού χρηματικού κινήτρου του διαχειριστή του 
δικτύου διανομής, είναι αυτός που περιγράφτηκε στο Κεφάλαιο 4. Ακόμα, στην εφαρμογή 
δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει σαν αντικειμενική συνάρτηση την 
ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου, καθώς και να εισάγει όποια λύση 
επιθυμεί και να γίνει ο υπολογισμός του συνολικού χρηματικού κινήτρου και της μείωσης 
απωλειών που επιτεύχθηκε. 
 
5.3.1 Απαιτήσεις συστήματος 
 

Το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι 
MATLAB σε έκδοση 7.10.0.499 (R2010a). Ο υπολογιστής στον οποίο αναπτύχθηκε είχε 
λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional 32 bit, επεξεργαστή Intel Core TM2 Duo 1.83 
GHz, δίσκο 160 GB και RAM 1.00 GB.  
 Οι τυπικές απαιτήσεις για να μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιήσει το λογισμικό 
MATLAB είναι στην περίπτωση λειτουργικού συστήματος Windows να είναι νεότερο από 
Windows XP Service Pack 3, επεξεργαστή οποιοδήποτε Intel ή AMD×86 που να υποστηρίζει 
το σύνολο εντολών SSE2, 3-4 GB χώρο στο δίσκο και 1024 MB RAM. 
 
5.3.2 Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής 
 

Το γραφικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή ονομάστηκε 
DG_placement και τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:  

 
• 8 push buttons για την εισαγωγή δεδομένων, εκτέλεση υπολογισμών, καθαρισμό και 

αποθήκευση δεδομένων και έξοδο από την εφαρμογή. 
• 24 static texts για εμφάνιση τίτλων, αλλά και αποτελεσμάτων. 
• 3 tables για εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα. 
• 5 panels, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ομαδοποιημένη εμφάνιση των 

επιλογών του χρήστη. 
• 13 edit texts, στα οποία ο χρήστης καλείται να δώσει τιμές σε διάφορες μεταβλητές. 
• 3 check boxes, τα οποία αν επιλεχθούν τότε εισάγονται επιπλέον περιορισμοί στην 

βέλτιστη ροή φορτίου. 
• 2 radio buttons για την επιλογή της αντικειμενικής συνάρτησης. Επιλέγοντας την 

μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου απενεργοποιείται αυτόματα η 
ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου και αντίστροφα. 

• 1 List box για την επιλογή του solver για το πρόβλημα της βέλτιστης ροής φορτίου. 
• 1 axes για την εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μορφή διαγράμματος. 

 
Μετά την εκκίνηση του GUIDE, όταν ο χρήστης επιλέξει να ανοίξει το γραφικό 

περιβάλλον DG_placement, εμφανίζεται το παράθυρο που φαίνεται στο Σχήμα 5.6. Πατώντας 
το κουμπί “Run” , o χρήστης μπορεί να τρέξει την εφαρμογή (Σχήμα 5.7).  
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Σχήμα 5.6: Εισαγωγή όλων των αντικειμένων του GUI για την υλοποίηση της εφαρμογής 
 

 
 

Σχήμα 5.7: Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 
 

Από το Σχήμα 5.7 φαίνεται ότι μόνο δυο επιλογές είναι ενεργοποιημένες. Η 
εφαρμογή είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθοδηγεί το χρήστη στην επόμενη 
κίνηση που πρέπει κάνει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να τρέξει την εφαρμογή αν πρώτα δεν 
εισάγει δεδομένα, ή να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής αν δεν τρέξει πρώτα 
την εφαρμογή. Έτσι κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, οι μοναδικές ενεργοποιημένες 
επιλογές του χρήστη στο γραφικό περιβάλλον είναι να εισάγει δεδομένα (“Input Data”) ή να 
εγκαταλείψει την εφαρμογή (“Exit”). Αφού εισάγει δεδομένα ο χρήστης, ακολούθως θα 
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ενεργοποιηθούν και άλλα κουμπιά. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
λειτουργίες του κάθε κουμπιού και στις επόμενες υποενότητες γίνεται μια πιο λεπτομερής 
ανάλυσή τους. 
 
Πίνακας 5.1: Συνοπτική επεξήγηση λειτουργιών των κουμπιών του γραφικού περιβάλλοντος 

της εφαρμογής. 
 

Κουμπί Συνοπτική λειτουργία 

Input Data 

Ανοίγει παράθυρο διαλόγου για την επιλογή αρχείου 
Excel, όπου είναι τα δεδομένα των ζυγών, των γραμμών, η 
βάση ισχύος, καθώς και τα δεδομένα του υποσταθμού 
ΥΤ/ΜΤ, ο οποίος μοντελοποιείται σαν γεννήτρια. 

Genetic Algorithm 

Ενεργοποιεί όλες τις παραμέτρους του γενετικού 
αλγόριθμου, δηλαδή το push button Single Run και τα 
panels Multiple Runs, GA Parameters, Extra OPF 
Constraints, Objective function καθώς και το List box 
Choose solver for the OPF. 

Single Run Εκτελεί τον γενετικό αλγόριθμο μια φορά. 

Run 
Εκτελεί τον γενετικό αλγόριθμο τόσες φορές, όσες έχει 
εισάγει ο χρήστης στο διπλανό edit box. 

User Solution 
Ο χρήστης επιλέγει μέσω παράθυρου διαλόγου μια δική 
του λύση για την τοποθέτηση των ΜΔΠ. 

Save 
Αποθηκεύει σε αρχείο excel τα αποτελέσματα, καθώς και 
τα settings που έχει δώσει ο χρήστης.  

Reset Κάνει επανεκκίνηση της εφαρμογής. 

Exit 
Μέσω ενός παραθύρου διαλόγου μπορεί να γίνει ο 
τερματισμός της εφαρμογής. 

 
 
5.3.3 Εισαγωγή δεδομένων 
  

Επιλέγοντας το κουμπί “Input Data”, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου (Σχήμα 5.8) 
στο οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποια δεδομένα εισόδου από ένα 
αρχείο Excel (*.xls) που ήδη υπάρχει. 

Αν ο χρήστης επιλέξει “Cancel”, τότε δεν γίνεται τίποτα και επιστρέφει στο αρχικό 
παράθυρο, ενώ αν εισάγει δικό του όνομα, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Αν επιλέξει 
κάποιο υπάρχον αρχείο, τότε διαβάζεται το συγκεκριμένο αρχείο και στη συνέχεια ανοίγει 
ένα παράθυρο διαλόγου (Σχήμα 5.8), στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
κάποια δεδομένα εισόδου από ένα αρχείο Excel (*.xls) που ήδη υπάρχει. ενεργοποιούνται τα 
κουμπιά “Genetic Algorithm” και “User Solution”, καθώς και τα edit boxes στα οποία ο 
χρήστης εισάγει τα χρηματικά κίνητρα σε $/MWh για την εισαγωγή ΜΔΠ στο δίκτυο και 
μείωση των απωλειών σε σχέση με αυτές πριν την εισαγωγή των ΜΔΠ. Ακόμα, 
απενεργοποιείται το κουμπί “Input data”, αφού ο χρήστης έχει επιλέξει δεδομένα, όμως σε 
περίπτωση που θέλει να τα αλλάξει, τότε θα πρέπει να πατήσει πρώτα το κουμπί “Reset” για 
να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής και να εισάγει τα νέα δεδομένα με την ίδια διαδικασία 
που περιγράφηκε. Το κουμπί “Save” ακόμα παραμένει απενεργοποιημένο, καθώς ακόμα δεν 
έχει γίνει κάποια εκτέλεση, έτσι ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα. 
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Σχήμα 5.8: Εισαγωγή δεδομένων από αρχείο Excel 
 

Τα δεδομένα που εισάγονται αφορούν τη βασική ισχύ, τα δεδομένα των γεννητριών 
που προϋπήρχαν στο δίκτυο και τα δεδομένα των ζυγών. Τονίζεται ότι για την εφαρμογή ο 
χρήστης θα πρέπει να δίνει τα δεδομένα με τον παρακάτω συγκεκριμένο τρόπο (format).  

Στο πρώτο φύλο του αρχείου Εxcel πρέπει να δίνεται η βάση ισχύος. Στο δεύτερο 
φύλο δίνονται τα δεδομένα των ζυγών. Πιο συγκεκριμένα, στη στήλη Α δηλώνεται ο αριθμός 
του ζυγού, στη στήλη B ένας αριθμός από 1 έως 3 ο οποίος υποδηλώνει τον τύπο του ζυγού 
(1: PQ, 2: PV, 3: ζυγός ταλάντωσης), στη στήλη C η ενεργός ισχύς του φορτίου του ζυγού σε 
MW και στη στήλη D η άεργος ισχύς του φορτίου του ζυγού σε MVAr. Στη στήλη E 
δηλώνεται η ενεργός ισχύς GS σε MW για τυχόν εγκάρσιο στοιχείο και στη στήλη F 
δηλώνεται η άεργος ισχύς BS σε MVAr για τυχόν εγκάρσιο στοιχείο. Στη στήλη G δηλώνεται 
η περιοχή που βρίσκεται ο ζυγός και είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός, ενώ στη στήλη Η 
και στη στήλη I αρχικοποιούνται το μέτρο και η γωνία της τάσης αντίστοιχα σε α.μ. τιμές. 
Στη στήλη J δηλώνεται η βασική τάση του κάθε ζυγού, στη στήλη K η ζώνη απωλειών, η 
οποία είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός και στη στήλη L και στη στήλη Μ δηλώνονται το 
μέγιστο και ελάχιστο επιτρεπτό όριο αντίστοιχα για το μέτρο της τάσης. 

Στο τρίτο φύλο του αρχείου Εxcel δηλώνονται τα χαρακτηριστικά των γεννητριών, 
και πιο συγκεκριμένα στη στήλη Α δηλώνεται ο ζυγός της γεννήτριας, στη στήλη Β η 
ονομαστική ενεργός ισχύς (MW) της γεννήτριας, στη στήλη C η ονομαστική άεργος ισχύς 
(MVAr) της γεννήτριας. Στη στήλη D και στη στήλη Ε δηλώνονται το μέγιστο και το 
ελάχιστο όριο αντίστοιχα της αέργου ισχύος που μπορεί να παράγει η γεννήτρια ενώ στη 
στήλη F αρχικοποιείται το μέτρο της τάσης της γεννήτριας. Στη στήλη G δηλώνεται η 
κατάσταση της γεννήτριας, δηλαδή αν η κατάσταση είναι μεγαλύτερη του μηδενός η 
γεννήτρια είναι ενεργοποιημένη, ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση του μηδενός, η γεννήτρια είναι 
απενεργοποιημένη. Στη στήλη H και στη στήλη Ι δηλώνονται η μέγιστη και η ελάχιστη 
ενεργός ισχύς (MW) αντίστοιχα που μπορεί να παράγει η γεννήτρια. 
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Στο τέταρτο φύλο του αρχείου Εxcel που εισάγονται στο λογισμικό, δηλώνονται τα 
στοιχεία των γραμμών. Πιο συγκεκριμένα, στη στήλη Α δηλώνεται ο ζυγός αναχώρησης της 
γραμμή και στη στήλη Β δηλώνεται ο ζυγός άφιξης της γραμμής. Στη στήλη C, τη στήλη D 
και τη στήλη E δηλώνονται αντίστοιχα σε α.μ. τιμές η αντίσταση, η αντίδραση και η 
χωρητικότητα της γραμμής. Στις στήλες F, G, H δηλώνονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια 
φαινόμενης ισχύος (ΜVA) που επιτρέπεται να ρέουν στη γραμμή για κανονική λειτουργία 
του δικτύου, μεταβατική λειτουργία του δικτύου και για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης 
αντίστοιχα. Στις στήλες Ι και J δηλώνεται ο λόγος μετασχηματισμού του μέτρου και της 
γωνίας της τάσης αντίστοιχα, σε περίπτωση που η γραμμή αντιπροσωπεύει μετασχηματιστή 
ΣΑΤΥΦ. Στη στήλη K δηλώνεται η κατάσταση της γραμμής ( 1= λειτουργεί, 2 = δεν 
λειτουργεί) και στην στήλη L δηλώνεται η ελάχιστη και η μέγιστη διαφορά των γωνιών της 
τάσης που μπορεί να έχουν ο ζυγός αναχώρησης και άφιξης. 

Ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται τα δεδομένα συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο 
εισάγονται τα δεδομένα στο λογισμικό MATPOWER [5.4], καθώς αυτό το λογισμικό 
χρησιμοποιείται για την επίλυση της βέλτιστης ροής φορτίου. 

Αφού πατήσει ο χρήστης το κουμπί “Input Data” εμφανίζεται pop up window το 
οποίο ενημερώνει το χρήστη να περιμένει ( Σχήμα 5.9) και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εισαγωγής των δεδομένων εμφανίζεται πάλι ένα pop up window (Σχήμα 5.10) και 
ενημερώνει το χρήστη ότι η διαδικασία τελείωσε και μπορεί να συνεχίσει.  
 

 
 

Σχήμα 5.9: Pop up window που ενημερώνει το χρήστη να περιμένει 
 

 
 

Σχήμα 5.10: Pop up window που ενημερώνει το χρήστη ότι η διαδικασία τελείωσε 
 

Στη συνέχεια, αφού τα δεδομένα από το αρχείο excel εισαχθούν στο λογισμικό ο 
χρήστης πρέπει να εισάγει στα edit boxes τα χρηματικά κίνητρα για την εισαγωγή ΜΔΠ στο 
δίκτυο, καθώς και τα χρηματικά κίνητρα για την μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε 
σχέση με αυτές πριν την εισαγωγή των ΜΔΠ, σε $/MWh. 
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5.3.4 Επεξεργασία δεδομένων 
 

Αφού γίνει η εισαγωγή δεδομένων, ο χρήστης καλείται να επιλέξει την μέθοδο 
επίλυσης του προβλήματος ( “ method solution” ) και μπορεί να επιλέξει μεταξύ του “Genetic 
Algorithm” και του “User Solution”.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τον γενετικό αλγόριθμο (“Genetic Algorithm”), 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.11, τότε ενεργοποιούνται τo κουμπί “Single Run” και το panel 
“Multiple Runs”, καθώς και το edit box στο οποίο ο χρήστης εισάγει το αριθμό των ΜΔΠ 
που θέλει να εγκαταστήσει στο δίκτυο.  

Ακόμα ενεργοποιούνται το panel “GA Parameters” όπου ο χρήστης εισάγει τον 
αριθμό του πληθυσμού, το ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται για διασταύρωση (ο 
αριθμός αυτός πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 1), την πιθανότητα μετάλλαξης (και αυτός ο 
αριθμός μεταξύ 0 και 1), τον αριθμό των bits σε κάθε παράμετρο, το μέγιστο αριθμό γενεών 
που μπορεί να φτάσει ο γενετικός αλγόριθμος, καθώς και το μέγιστο αριθμό συνεχόμενων 
γενεών στις οποίες αν η καλυτέρευση της βέλτιστης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης 
είναι μικρότερη ή ίση με 0.0165$/h, τότε ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται.  

Επιπλέον ενεργοποιείται το panel “Extra OPF Constraints”, στο οποίο ο χρήστης 
δηλώνει επιπλέον περιορισμούς για το πρόβλημα της βέλτιστης ροής ισχύος. Πιο 
συγκεκριμένα αν ο χρήστης επιλέξει το check box “Constant PF in DGs” τότε ενεργοποιείται 
από κάτω το edit box “PF in each DG?” και ο χρήστης καλείται να δηλώσει πόσο θα είναι ο 
συντελεστής ισχύος για κάθε μια από τις ΜΔΠ που θα εγκατασταθούν στο δίκτυο. Αν ο 
χρήστης επιλέξει το check box “Budget” , τότε ενεργοποιείται από κάτω το edit box “Total 
available budget in $?” και ο χρήστης πρέπει να εισάγει το ανώτερο budget το οποίο είναι 
διαθέσιμο για την επένδυση. Τέλος αν ο χρήστης επιλέξει το check box “Limited penetration 
of DGs” τότε ενεργοποιείται από κάτω το edit box “Total ratio of penetration?” και ο χρήστης 
πρέπει να εισάγει ποιο θα είναι το επιτρεπτό συνολικό ποσοστό διείσδυσης όλων των ΜΔΠ 
στο δίκτυο. 

Στο panel “Objective function” ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποια θα είναι η 
αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος και πιο συγκεκριμένα πρέπει να επιλέξει μεταξύ 
της μεγιστοποίησης του συνολικού χρηματικού κινήτρου (“Max incentive”) και της 
ελαχιστοποίησης των συνολικών απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου (“ Min act. power 
losses”). 

Τέλος ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το solver με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα της 
βέλτιστης ροής φορτίου και έχει να επιλέξει μεταξύ των solver MIPS, MIPS-sc, PDIPM, SC-
PDIPM, TRALM, MINOPF, fmincon του MATPOWER. 

Αφού ο χρήστης εισάγει όλες τις παραπάνω παραμέτρους, στη συνέχεια πρέπει να 
επιλέξει μεταξύ του να εκτελέσει το γενετικό αλγόριθμο μια φορά, ή πολλαπλές συνεχόμενες 
φορές. 

 Αν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί “Single Run”, τότε απενεργοποιείται το panel 
“Multiple Runs” και ο γενετικός αλγόριθμος θα εκτελεστεί μια μόνο φορά και αφού 
εκτελεστεί θα εμφανίσει τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Σχήμα 5.12. Όσο ο γενετικός 
αλγόριθμος εκτελείται, εμφανίζεται το pop up window του Σχήματος 5.9 και όταν η 
διαδικασία ολοκληρωθεί εμφανίζεται το pop up window του Σχήματος 5.10.  
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Σχήμα 5.11: Επιλογή του κουμπιού “Genetic Algorithm” 
 

 
 

Σχήμα 5.12: Αποτελέσματα για “Single Run” 
 

Από το Σχήμα 5.12, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα για μία μόνο εκτέλεση του 
γενετικού αλγόριθμου εμπεριέχουν τον πίνακα “Optimal placement of DGs and their 
generation”, στον οποίο εμφανίζονται οι βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης των ΜΔΠ, καθώς και η 
αντίστοιχη ονομαστική τους ισχύς σε MW. O πίνακας “Incentives” αποτελείται από τρείς 
γραμμές, όπου στην πρώτη εμφανίζεται το χρηματικό κίνητρο του διαχειριστή που 
προέρχεται από την εγκατάσταση ΜΔΠ στο δίκτυο, στην δεύτερη γραμμή εμφανίζεται το 
χρηματικό κίνητρο του διαχειριστή που προέρχεται από τη μείωση των απωλειών ενεργού 
ισχύος μετά την είσοδο ΜΔΠ στο δίκτυο και στην τρίτη γραμμή φαίνεται το συνολικό 
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χρηματικό κίνητρο του διαχειριστή που είναι το άθροισμα των δύο παραπάνω. Ο πίνακας 
“Active power losses” αποτελείται και αυτός από τρείς γραμμές όπου στην πρώτη 
εμφανίζονται οι συνολικές απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου πριν την εγκατάσταση 
ΜΔΠ, στην δεύτερη οι συνολικές απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την 
εγκατάσταση ΜΔΠ στο δίκτυο και στην τρίτη γραμμή φαίνεται το ποσοστό μείωσης των 
απωλειών. 

Ακόμα εμφανίζονται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης (min), το συνολικό κόστος της 
επένδυσης ($), και η συνολική διείσδυση των ΜΔΠ στο δίκτυο σε static texts και στο 
διάγραμμα στον οριζόντιο άξονα φαίνονται οι γενιές του γενετικού αλγόριθμου και στον 
κάθετο άξονα φαίνεται το συνολικό χρηματικό κίνητρο για την κάθε γενιά. Δηλαδή με αυτό 
το διάγραμμα παρατηρείται η εξέλιξη του γενετικού αλγόριθμου μέσα από τις γενιές. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να εκτελέσει τον γενετικό αλγόριθμο 
πολλαπλές φορές, τότε πρέπει να εισάγει στο edit box τον αριθμό των συνεχόμενων 
εκτελέσεων του γενετικού αλγόριθμου. Αν ο χρήστης δεν επιλέξει το check box “put in the 
initial pop the best solutions found so far” τότε σε κάθε νέα εκτέλεση του γενετικού 
αλγόριθμου ο αρχικός πληθυσμός είναι κάθε φορά τυχαίος, ενώ σε περίπτωση που επιλεχθεί, 
τότε σε κάθε νέα εκτέλεση περνιούνται στον αρχικό πληθυσμό οι καλύτερες λύσεις των 
προηγούμενων εκτελέσεων. Κατά την διάρκεια της πολλαπλής εκτέλεσης του γενετικού 
αλγόριθμου εμφανίζεται ένα pop up window (Σχήμα 5.13), το οποίο είναι μια μπάρα και 
ενημερώνει το χρήστη για την εξέλιξη της διαδικασίας και πόσος χρόνος υπολείπεται. 
 
 
 

 
 

Σχήμα 5.13: Μπάρα ενημέρωσης χρήστη για την εξέλιξη των πολλαπλών εκτελέσεων του 
γενετικού αλγορίθμου  

 
 
 

Στο Σχήμα 5.14 φαίνονται τα αποτελέσματα που εμφανίζονται ύστερα από την 
εκτέλεση των πολλαπλών εκτελέσεων. Όπως φαίνεται υπάρχουν πάλι οι πίνακες “Optimal 
placement of DGs and their generation”, “Incentives” και “Active power losses”, καθώς και 
τα static texts που ενημερώνουν τον χρήστη για τον χρόνο που χρειάστηκε να εκτελεστεί ο 
αλγόριθμος, το συνολικό κόστος της επένδυσης, τη συνολική διείσδυση των ΜΔΠ στο δίκτυο 
και το ποσοστό επιτυχίας της καλύτερης λύσης στο σύνολο των εκτελέσεων του γενετικού 
αλγόριθμου. 

Το διάγραμμα που εμφανίζεται έχει σαν οριζόντιο άξονα τον αύξοντα αριθμό της 
εκτέλεσης του γενετικού αλγόριθμου και σαν κάθετο το βέλτιστο συνολικό χρηματικό 
κίνητρο που προκύπτει από κάθε εκτέλεση. 
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Σχήμα 5.14: Αποτελέσματα ύστερα από πολλαπλή εκτέλεση του γενετικού αλγόριθμου 
 

Αν ο χρήστης επιλέξει σαν μέθοδος επίλυσης την “User Solution”, τότε ανοίγει ένα 
παράθυρο διαλόγου (Σχήμα 5.15), στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
κάποια δεδομένα εισόδου από ένα αρχείο Excel (*.xls) που ήδη υπάρχει. Ο χρήστης στην 
περίπτωση αυτή καλείται να εισάγει μέσω του αρχείου Εxcel τη δικιά του λύση και αναμένει 
να δει τι αποτελέσματα θα έχει με αυτή. Το αρχείο excel που περιέχει την λύση του χρήστη 
πρέπει στη στήλη Α να δηλώνει το ζυγό τοποθέτησης των ΜΔΠ, στην στήλη Β την 
αντίστοιχη ονομαστική ενεργό ισχύ των ΜΔΠ και στη στήλη C δηλώνεται ο συντελεστής 
ισχύος της κάθε ΜΔΠ. 

Στο Σχήμα 5.16 φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν ύστερα από την 
εισαγωγή της λύσης του χρήστη. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.16 και σε αυτήν την 
περίπτωση εμφανίζονται οι πίνακες “Optimal placement of DGs and their generation”, 
“Incentives” και “Active power losses”, καθώς και τα static texts που ενημερώνουν τον 
χρήστη για το συνολικό κόστος της επένδυσης και την συνολική διείσδυση των ΜΔΠ στο 
δίκτυο. 
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Σχήμα 5.15: Εισαγωγή της λύσης του χρήστη από αρχείο Excel 
 

 
 

Σχήμα 5.16: Αποτελέσματα ύστερα από την εισαγωγή της λύσης του χρήστη 
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5.3.5 Αποθήκευση αποτελεσμάτων και έξοδος 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων από το λογισμικό, 
μέσω της αποθήκευσής τους σε κάποιο εξωτερικό αρχείο Excel. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με το πάτημα του κουμπιού “Save”, όπου αναδύεται ένα παράθυρο διαλόγου (Σχήμα 5.17), 
το οποίο ζητά από το χρήστη να δώσει ένα δικό του όνομα σε κάποιο αρχείο Excel, στο οποίο 
θα αποθηκευτούν τα αποτελέσματα.  

 

 
 

Σχήμα 5.17: Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε αρχείο Excel 
 

Το αποθηκευμένο αυτό αρχείο Excel έχει διαφορές ανάλογα με το ποια μέθοδο 
επίλυσης έχει επιλέξει ο χρήστης.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε να εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος μόνο μία 
φορά, τότε το αρχείο Excel αποτελείται από τρία φύλα, όπου στο πρώτο εμφανίζονται οι 
βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης των ΜΔΠ και οι αντίστοιχες ονομαστικές του ισχύς (MW), το 
χρηματικό κίνητρο που προκύπτει από την εγκατάσταση των ΜΔΠ στο δίκτυο, το χρηματικό 
κίνητρο που προκύπτει από την μείωση των συνολικών απωλειών ενεργού ισχύος του 
δικτύου και το συνολικό χρηματικό κίνητρο, όπου είναι το σύνολο αυτών των δύο. Ακόμα 
στο πρώτο φύλο σώζονται οι συνολικές απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου πριν και μετά 
την εγκατάσταση ΜΔΠ, καθώς και η συνολική ποσοστιαία μείωση αυτών. Επίσης σώζεται ο 
συνολικός χρόνος εκτέλεσης, το συνολικό κόστος της επένδυσης, η συνολική διείσδυση των 
ΜΔΠ στο δίκτυο και επιπλέον σώζονται και οι τιμές όλων των παραμέτρων που έδωσε ο 
χρήστης για την επίλυση του προβλήματος, δηλαδή οι παράμετροι του γενετικού αλγόριθμου 
και οι παράμετροι της βέλτιστης ροής φορτίου, όπου είναι οι επιπλέον περιορισμοί που 
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επιβλήθηκαν στο πρόβλημα, η αντικειμενική συνάρτηση (μεγιστοποίηση συνολικού 
χρηματικού κινήτρου – ελαχιστοποίηση συνολικών απωλειών ενεργού ισχύος) καθώς και ο 
solver με τον οποίο λύθηκε η βέλτιστη ροή φορτίου.   

Στο δεύτερο φύλο του αποθηκευμένου αρχείου Excel εμφανίζονται για κάθε γραμμή 
του δικτύου οι ενεργές και οι άεργες ισχύς που ρέουν από τον ζυγό αναχώρησης προς τον 
ζυγό άφιξης και το αντίστροφο. 

Στο τρίτο φύλο του αποθηκευμένου αρχείου Excel εμφανίζονται στην στήλη Α ο 
αριθμός της γενιάς του γενετικού αλγόριθμου και στη στήλη Β φαίνεται το βέλτιστο 
συνολικό χρηματικό κίνητρο που προκύπτει σε κάθε γενιά.   

Σε περίπτωση όπου ο χρήστης είχε επιλέξει να εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος 
πολλαπλές φορές τότε το Excel αρχείο στο οποίο σώζονται τα αποτελέσματα αποτελείται από 
δύο φύλα τα οποία είναι παρόμοια με τα πρώτα δύο σε περίπτωση που ο χρήστης είχε 
επιλέξει “Single Run”. Ακόμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πολλαπλών εκτελέσεων κάθε 
φορά που τελειώνει μια εκτέλεση, αποθηκεύονται αυτόματα στο αρχείο Excel 
“current_results_data” όλα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του γενετικού αλγόριθμου. 
Δηλαδή για κάθε εκτέλεση σε μια γραμμή αποθηκεύεται ο αύξοντας αριθμός της εκτέλεσης, 
οι βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης των ΜΔΠ και οι αντίστοιχες ονομαστικές τους ισχύς, τα 
χρηματικά κίνητρα, οι απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου πριν και μετά την εγκατάσταση 
ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, το συνολικό κόστος της επένδυσης και η 
συνολική διείσδυση των ΜΔΠ στο δίκτυο.     

Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει την δίκιά του λύση στο λογισμικό και μετά 
σώσει τα αποτελέσματα, τότε το αρχείο Excel που δημιουργείται αποτελείται από δύο φύλλα, 
στα οποία το πρώτο περιέχει όλα τα αποτελέσματα, δηλαδή τους ζυγούς τοποθέτησης των 
ΜΔΠ και τις αντίστοιχες ονομαστικές τους ισχύς, τα χρηματικά κίνητρα, τις απώλειες 
ενεργού ισχύος του δικτύου πριν και μετά την εγκατάσταση ΜΔΠ, καθώς και την αντίστοιχη 
ποσοστιαία μείωση, το συνολικό κόστος της επένδυσης και τη συνολική διείσδυση των ΜΔΠ 
στο δίκτυο. Στο δεύτερο φύλλο αυτού του αρχείου Excel εμφανίζονται για κάθε γραμμή του 
δικτύου οι ενεργές και οι άεργες ισχύς που ρέουν από το ζυγό αναχώρησης προς το ζυγό 
άφιξης και το αντίστροφο. 

Τέλος, αφού γίνει και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων από το χρήστη μπορεί να 
γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής με το κουμπί “Reset” ή ο τερματισμός της εφαρμογής 
πατώντας το κουμπί “Exit”. Ακόμα και να μην αποθηκεύτηκαν τα αποτελέσματα πάλι είναι 
δυνατή η επανεκκίνηση ή ο τερματισμός της εφαρμογής. Για τον τερματισμό, ο χρήστης 
πατάει το κουμπί “Exit” και στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί (Σχήμα 5.18) πρέπει 
να επιλέξει “Yes”. Σε αντίθετη περίπτωση που επιλέξει “No” ή “Cancel” τότε απλά γίνεται 
επιστροφή στο παράθυρο της εφαρμογής. 

 

 
 

Σχήμα 5.14: Επιλογή τερματισμού της εφαρμογής 
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5.3.6 Ανάλυση m-files και δομή της εφαρμογής 
 

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε αποτελείται από 1 fig-αρχείο και 12 m-files. Ακόμα 
προκειμένου να εκτελεστεί η εφαρμογή, θα πρέπει στο direction path του MATLAB να είναι 
δηλωμένο και το MATPOWER [5.4] , καθώς αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των ροών φορτίου. Τα 12 συνολικά m-files που χρησιμοποιήθηκαν 
περιγράφονται στον Πίνακα 5.2. 
 

Πίνακας 5.2: Περιγραφή m-files της μεθόδου εύρεσης βέλτιστης θέσης και βέλτιστου 
μεγέθους ΜΔΠ για δίκτυα διανομής 

 
Α/Α Όνομα αρχείου Περιγραφή λειτουργίας 

1 DG_placement.m 

Αρχείο στο οποίο υπάρχει ο κώδικας που ενσωματώθηκε στα 
στοιχεία ελέγχου, ώστε αυτά να εκτελούν τις επιθυμητές λειτουργίες 
για την υλοποίηση της εφαρμογής και να είναι λειτουργικό το 
γραφικό περιβάλλον. 

2 mycase_before.m 
Γεμίζει την δομή mpc του λογισμικού MATPOWER με τα δεδομένα 
του δικτύου που έχει εισάγει ο χρήστης, πριν ακόμα εγκατασταθεί 
κάποια ΜΔΠ. 

3 runpf.m 
Τρέχει μία απλή ροή φορτίου με βάση την δομή mpc που έχει 
δημιουργηθεί. Αυτή ουσιαστικά είναι μια συνάρτηση του 
MATPOWER. 

4 mycase_usersolution.m Γεμίζει τη δομή mpc με την λύση που έδωσε ο χρήστης. 

5 Single_GA.m 
Εκτελεί το γενετικό αλγόριθμο μια μόνο φορά, έχοντας τυχαίο αρχικό 
πληθυσμό.  

6 gadecode.m 
Αποκωδικοποίηση των χρωμοσωμάτων του πληθυσμού από ψηφία 0 
1 σε ακέραιους αριθμούς που αναπαριστούν ζυγούς του δικτύου.   

7 obj_fcn.m 
Υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης με τη χρήση βέλτιστης 
ροής φορτίου. 

8 mycase.m 
Καλείται μέσα στην συνάρτηση obj_fcn.m και γεμίζει τη δομή mpc 
με τα δεδομένα του δικτύου, και με τα χρηματικά κίνητρα που έχει 
δώσει ο χρήστης στο πεδίο mpc.gencost. 

9 runopf.m 
Εκτέλεση βέλτιστης ροής φορτίου. Αυτή είναι συνάρτηση του 
MATPOWER. 

10 multi_GA.m 

Εκτελεί πολλαπλές φορές το γενετικό αλγόριθμο, αλλά χωρίς να 
εισάγει στον αρχικό πληθυσμό της τρέχουσας εκτέλεσης τις 
καλύτερες λύσεις των προηγούμενων εκτελέσεων. Δηλαδή σε κάθε 
νέα εκτέλεση ο αρχικός πληθυσμός είναι τελείως τυχαίος.  

11 norandom_multiGA.m 
Εκτελεί το γενετικό αλγόριθμο πολλαπλές φορές και σε κάθε νέα 
εκτέλεση εισάγονται στον αρχικό πληθυσμό οι καλύτερες λύσεις των 
προηγούμενων εκτελέσεων. 

12 norandom_singleGA.m 
Εκτελεί το γενετικό αλγόριθμο μία φορά, αλλά στον αρχικό 
πληθυσμό εισάγονται οι καλύτερες λύσεις των προηγούμενων 
εκτελέσεων.  

 
Τέλος, στο Σχήμα 5.15 φαίνεται το διάγραμμα ροής, το οποίο δείχνει την λειτουργία 

του παραπάνω λογισμικού, ανάλογα με το τι κουμπί θα πατήσει ο χρήστης.  
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ΑΡΧΗ

Πάτημα του κουμπιού Input Data. Εισαγωγή δεδομένων του 
δικτύου από αρχείο Excel και υπολογισμός των απωλειών 

ενεργού ισχύος πριν την εγκατάσταση ΜΔΠ.

Εισαγωγή των χρηματικών κινήτρων 
από τον χρήστη.

Πάτημα του κουμπιού  
User solution ?

NAI

Εισαγωγή της λύσης που 
επιθυμεί ο χρήστης από 

αρχείο Excel.

Εκτέλεση απλής ροής φορτίου και 
υπολογισμός των χρηματικών κινήτρων 
και των απωλειών ενεργού ισχύος του 
δικτύου με την εγκατάσταση ΜΔΠ.

Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο 
Interface και ενεργοποίηση του 

κουμπιού Save.

OXI

Απενεργοποίηση των 
κουμπιών Input Data 

και Genetic 
Algorithm.

A
 

 
Σχήμα 5.15: Διάγραμμα ροής του λογισμικού εύρεσης βέλτιστης θέσης και βέλτιστου 

μεγέθους ΜΔΠ (μέρος Α) 
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A

Πάτημα του κουμπιού 
Genetic algorithm?

NAI

Απενεργοποίηση των κουμπιών Input Data και User Solution και 
ενεργοποίηση των κουμπιών Single Run και Run. Ακόμα ενεργοποίηση 

των παραμέτρων του γενετικού αλγόριθμου και της βέλτιστης ροής 
φορτίου για να εισάγει δεδομένα ο χρήστης.

Εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη 
για τις παραμέτρους του γενετικού 

αλγόριθμου καθώς και της βέλτιστης 
ροής φορτίου.

Πάτημα του κουμπιού 
Single run?

NAI

Δημιουργία τυχαίου αρχικού 
πληθυσμού.

Υπολογισμός της αντικειμενικής 
συνάρτησης για κάθε χρωμόσωμα και 

εύρεση του μεγέθους των ΜΔΠ με 
βέλτιστη ροή φορτίου.

Ικανοποιούνται τα 
κριτήρια τερματισμού? 

Δημιουργία νέου 
πληθυσμού 

χρησιμοποιώντας 
διασταύρωση μονού 
σημείου καθώς και 

μετάλλαξεις.  

ΟΧΙ

Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο 
Interface και ενεργοποίηση του 

κουμπιού Save.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Β

Απενεργοποίηση του 
κουμπιού Run.

OXI

 
 

Σχήμα 5.15: Διάγραμμα ροής του λογισμικού εύρεσης βέλτιστης θέσης και βέλτιστου 
μεγέθους ΜΔΠ (μέρος Β) 
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B

Πάτημα του κουμπιού Run για 
πολλαπλές εκτελέσεις του γενετικού 

αλγόριθμου?

Απενεργοποίηση του 
κουμπιού Single Run

Δημιουργία 
τυχαίου αρχικού 

πληθυσμού.

Υπολογισμός της αντικειμενικής συνάρτησης για κάθε 
χρωμόσωμα και εύρεση του μεγέθους των ΜΔΠ με 

βέλτιστη ροή φορτίου.

Ικανοποιούνται τα κριτήρια 
τερματισμού του γενετικού 

αλγόριθμου? 

Δημιουργία νέου 
πληθυσμού 

χρησιμοποιώντας 
διασταύρωση μονού 
σημείου καθώς και 

μεταλλάξεις.  

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τερματισμός του αριθμού των εκτελέσεων του 
γενετικού αλγόριθμου?

Πάτημα του check box Put in the initial pop the best 
solution so far?

OXI

OXI

Δημιουργία αρχικού πληθυσμού στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καλύτερες 
λύσεις των προηγούμενων εκτελέσεων. 

ΝΑΙ

Εμφάνιση των αποτελεσμάτων στο Interface 
και ενεργοποίηση του κουμπιού Save.

NAI

C

ΟΧΙ

 
Σχήμα 5.15: Διάγραμμα ροής του λογισμικού εύρεσης βέλτιστης θέσης και βέλτιστου 

μεγέθους ΜΔΠ (μέρος Γ) 
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C

Πάτημα του κουμπιού Save?

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε ένα 
αρχείο Excel.

NAI

OXI

Πάτημα κουμπιού 
Reset?

Καθαρισμός της οθόνης και 
δημιουργία νέου Interface.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πάτημα κουμπιού Exit?
OXI

Παραμονή στο GUI

NAI

Έξοδος από το 
GUI. 

ΤΕΛΟΣ
 

 
Σχήμα 5.15: Διάγραμμα ροής του λογισμικού εύρεσης βέλτιστης θέσης και βέλτιστου 

μεγέθους ΜΔΠ (μέρος Δ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
6 

 
 
 
 

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
      Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εφαρμογές του λογισμικού που παρουσιάστηκε στο 
Κεφάλαιο 5, σε διάφορα ακτινικά δίκτυα. Αρχικά παρουσιάζεται ένα αναλυτικό παράδειγμα, 
δείχνοντας κάθε βήμα της μεθόδου καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Έπειτα 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν εκτελώντας το λογισμικό του Κεφαλαίου 5 
σε ακτινικά δίκτυα 15 ζυγών, 31 ζυγών και 69 ζυγών, για διάφορα σενάρια. Όλες οι 
εκτελέσεις έγιναν με την βοήθεια Η/Υ με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

• Επεξεργαστής: Intel® Core ΤΜ2 Duo 1.836 GHz 
• Μνήμη RAM: 1 GB 
• Λειτουργικό σύστημα:  Microsoft Windows XP Professional Version 2002 

 
 
 
 
6.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 
6.2.1 Μαθηματικά σύμβολα 
 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω ενότητες της Παραγράφου 6.2 
είναι τα ακόλουθα: 
 

Vi μέτρο τάσης ζυγού i 
δi γωνία τάσης ζυγού i 
Rij αντίσταση σε α.μ. τιμές της γραμμής διανομής μεταξύ των ζυγών i και j 
Xij επαγωγική αντίδραση σε α.μ. τιμές της γραμμής διανομής μεταξύ των ζυγών i 

και j 
Yim στοιχείο πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών που αντιστοιχεί στην αγωγιμότητα ζυγών i 

και j 
Gim πραγματικό μέρος του στοιχείου Yim του πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών 
Bim φανταστικό μέρος του στοιχείου Yim του πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών 

m∈A(i) Το σύνολο A(i) περιλαμβάνει όλους τους ζυγούς που συνδέονται στον ζυγό i 
PGi παραγόμενη πραγματική ισχύς στον ζυγό i 
PDi καταναλισκόμενη πραγματική ισχύς στον ζυγό i 
QGi παραγόμενη άεργος ισχύς στον ζυγό i 
QDi καταναλισκόμενη άεργος ισχύς στον ζυγό i 
Sij φαινόμενη ισχύς που ρέει από τον ζυγό i στον ζυγό j 
Sji φαινόμενη ισχύς που ρέει από τον ζυγό j στον ζυγό i 

PDG παραγόμενη πραγματική ισχύς της μονάδος διεσπαρμένης παραγωγής (ΜΔΠ) 
QDG παραγόμενη άεργος ισχύς της ΜΔΠ 



 

 

ΚΕΦ. 6 ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 56 

DGbusk ο ζυγός στον οποίο θα τοποθετηθεί η ΜΔΠ του χρωμοσώματος k 

CDG χρηματικό κίνητρο ( $
MWh

),το οποίο καταβάλλεται στον διαχειριστή του δικτύου 
διανομής και αφορά το κόστος σύνδεσης ΜΔΠ στο δίκτυο 

CL χρηματικό κίνητρο ( $
MWh

),το οποίο καταβάλλεται στον διαχειριστή του δικτύου 
και αφορά το κέρδος από την μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος με την 
είσοδο ΜΔΠ στο δίκτυο. 

PLBM απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου πριν την τοποθέτηση ΜΔΠ 

PLBM απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την τοποθέτηση ΜΔΠ 

Vmin κατώτατο όριο που μπορεί να πάρει το μέτρο της τάσης σε ένα ζυγό 

Vmin ανώτερο όριο που μπορεί να πάρει το μέτρο της τάσης σε ένα ζυγό 

δmin κατώτατο όριο που μπορεί να πάρει η γωνία της τάσης σε ένα ζυγό 

δmax ανώτερο όριο που μπορεί να πάρει η γωνία της τάσης σε ένα ζυγό 

Smax ανώτερο όριο φαινόμενης ισχύος που επιτρέπεται να ρέει από μια γραμμή 

Budget διαθέσιμο κεφάλαιο για την επένδυση 

pen μέγιστη διείσδυση ΜΔΠ 
 
 
 
  6.2.2 Διατύπωση προβλήματος και δεδομένα συστήματος 
 

Θεωρείται δίκτυο 4 ζυγών και 3 γραμμών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.1. Στο ζυγό 1 
βρίσκεται ο υποσταθμός ΥΤ/ΜΤ και για αυτό το λόγο θεωρείται ως ζυγός ταλάντωσης, 
θεωρώντας ότι σε αυτό το ζυγό δεν μπορεί να συνδεθεί ΜΔΠ. Οι υπόλοιποι ζυγοί του 
συστήματος είναι ζυγοί φορτίου (PQ) και τα δεδομένα του δικτύου φαίνονται στον Πίνακα 
6.1. Για το συγκεκριμένο δίκτυο, η βασική ισχύς είναι SBASE=0.1MVA και η βασική τάση 
είναι VBASE=11kV.  
 

1 2 3 4

 
Σχήμα 6.1: Μονογραμμικό διάγραμμα δικτύου 4 ζυγών. 

 
Πίνακας 6.1: Δεδομένα αριθμητικού παραδείγματος 4 ζυγών 

 
Γραμμή 

 
Ζυγός 

αναχώρησης 
Ζυγός 
άφιξης 

R (α.μ.) Χ (α.μ.) 
P ζυγού 

άφιξης (α.μ.) 
Q ζυγού 

άφιξης (α.μ.) 
1 1 2 0.000907 0.000888 5 4 
2 2 3 0.001209 0.001176 3 2 
3 3 4 0.000604 0.000592 7 6 

Σύνολο 15 12 
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Στο δίκτυο αυτό των 4 ζυγών πρόκειται να συνδεθεί μια ΜΔΠ και ζητείται να βρεθεί 
ποιος είναι ο βέλτιστος ζυγός για να συνδεθεί και ποια πρέπει να είναι η ονομαστική ισχύς 
της PDG. 

 
Οι κανονισμοί που ισχύουν συμφωνούν με την νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τον 

κάθε επενδυτή ΜΔΠ να καταβάλει στον διαχειριστή του δικτύου διανομής 4.125 $/yr για 
κάθε kW διεσπαρμένης παραγωγής που εγκαθίσταται στο δίκτυο. Το ποσό αυτό δικαιολογεί 
τη χρήση του δικτύου από την ΜΔΠ, καθώς και τις τυχών βελτιώσεις που μπορεί να 
χρειαστεί το δίκτυο μετά την εισαγωγή της ΜΔΠ. Επομένως : 

 

CDG=4.125
$

kW∙yr
=4.125

$
kW∙yr

∙
1000 kW

1MW
∙
0.1 MW

1α.μ.
∙

1 yr
8760 h

=0.047089 
$

(α.μ.)∙h
 (6.1) 

 
Ακόμα ο κανονισμός θέτει ένα όριο απωλειών ενεργού ισχύος, το οποίο είναι ίσο με 

τις απώλειες του δικτύου χωρίς καθόλου ΜΔΠ, και αν μειωθούν οι απώλειες σε σχέση με 
αυτό το όριο τότε ο διαχειριστής επιβραβεύεται από τον ρυθμιστή με 79.2 $/ΜWh για κάθε 
MW απωλειών που μειώνεται. Στην αντίθετη περίπτωση που οι απώλειες αυξηθούν σε σχέση 
με το όριο που έχει τεθεί, τότε ο διαχειριστής υποχρεούται να πληρώσει πρόστιμο 79.2 
$/ΜWh για κάθε MW απωλειών που αυξάνεται. Επομένως : 

 

CL=79.2 
$

MWh
 =79.2 

$
MWh

 ∙
0.1 MW

1α.μ.
=7.92 

$
(α.μ.)∙h

 (6.2) 

 
Έστω ότι οι περιορισμοί που τίθενται για το δίκτυο είναι τα μέτρα των τάσεων σε 

κάθε ζυγό να μην ξεπερνάνε το ±6% της ονομαστικής τιμής, οι γωνίες να είναι μεταξύ -360ο 
και 360ο και τα θερμικά όρια των γραμμών τίθενται στα 3MVA για κάθε γραμμή. Ακόμα 
θεωρείται ότι η ΜΔΠ έχει σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 επαγωγικό, το διαθέσιμο 
κεφάλαιο είναι $825000 με κάθε KW διεσπαρμένης παραγωγής να κοστίζει $1650 και η 
μέγιστη επιτρεπτή διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής δεν πρέπει να ξεπερνάει το 40% του 
φορτίου. Άρα: 

 
Vmin=0.94 α.μ. (6.3) 
Vmax=1.06 α.μ. (6.4) 

δmin=-3600 (6.5) 
δmax=3600 (6.6) 

Smax=3MVA=30 α.μ. (6.7) 
Budget=$ 825000 (6.8) 

pen=0.4 (6.9) 
 

Τέλος θεωρείται ότι το διάνυσμα κατάστασης που χρησιμοποιείται κατά την 
εκτέλεση της βέλτιστης ροής φορτίου είναι το παρακάτω: 
 

x=[ PG1 PDG QG1 QDG V1 V2 V3 V4 δ1 δ2 δ3 δ4] 
 
  6.2.3 Δεδομένα γενετικού αλγορίθμου 
 

Θεωρείται ότι ο γενετικός αλγόριθμος αποτελείται από έναν πληθυσμό 8 
χρωμοσωμάτων και κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από 1 παράμετρο (γονίδιο). H κάθε 
παράμετρος κωδικοποιείται με 8 bits. Το ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται για 
διασταύρωση είναι 50% και η πιθανότητα μετάλλαξης είναι 15%. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
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τονιστεί ότι μετάλλαξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο καλύτερο χρωμόσωμα του 
πληθυσμού, καθώς ο αλγόριθμος παρουσιάζει ελιτισμό. Τέλος, ο γενετικός αλγόριθμος 
τερματίζεται είτε όταν ο αριθμός των γενεών ξεπεράσει τις 300, είτε όταν η βελτίωση της 
καλύτερης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης για 50 γενιές δεν είναι μεγαλύτερη του 
0.0165 $/h. Στον Πίνακα 6.2 φαίνονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα του γενετικού 
αλγορίθμου.  

 
Πίνακας 6.2: Δεδομένα γενετικού αλγορίθμου 

 
Μέγεθος Πληθυσμού 8 
Αριθμός παραμέτρων σε κάθε χρωμόσωμα 1 
Αριθμός bits σε κάθε παράμετρο 8 
Πιθανότητα μετάλλαξης 0.15 
Ποσοστό πληθυσμού που κρατιέται για διασταύρωση 

0.5 
Μέγιστος αριθμός γενεών 300 

 
 
6.2.4 Εξισώσεις ροής φορτίου αρχικού συστήματος 
 

Ο πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών θα είναι: 
 

Y=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

1
R12+jX12

-
1

R12+jX12
0 0

-
1

R12+jX12

1
R12+jX12

+
1

R23+jX23
-

1
R23+jX23

0

0 -
1

R23+jX23

1
R23+jX23

+
1

R34+jX34
-

1
R34+jX34

0 0 -
1

R34+jX34

1
R34+jX34 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 
(6.10) 

 
Αντικαθιστώντας στην (6.10) τις τιμές των Rij και Xij από τον Πίνακα 6.1, προκύπτει (α.μ.) : 
 

Y=[G]+[B]== �

562.94-j551.14 -562.94+j551.14 0 0
-562.94+j551.14 987.94-j964.55 -425.01+j413.41 0

0 -425.01+j413.41 1269.43-j1241.05 -844.42+j827.65
0 0 -844.42+j827.65 844.42-j827.65

� (6.11) 

 
Επομένως οι πίνακες G και B από την (6.11) θα είναι: 
 

G= �

562.94 -562.94 0 0
-562.94 987.94 -425.01 0

0 -425.01 1269.43 -844.22
0 0 -844.22 844.22

� 
(6.12) 

B= �

-551.14 551.14 0 0
551.14 -964.55 413.41 0

0 413.41 -1241.05 827.65
0 0 827.65 -827.65

� 
(6.13) 

 
 
H εξίσωση ενεργού ισχύος ροής φορτίου στο ζυγό i είναι [6.5]: 
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Vi

2Gii+Vi � Vm[Gim cos(δi-δm) +
m∈A(i)

Bim sin(δi-δm) ]+PDi-PGi=0 (6.14) 

 
H εξίσωση άεργου ισχύος ροής φορτίου στο ζυγό i θα είναι: 
 

-Vi
2Bii+Vi � Vm[Gim sin(δi-δm) -

m∈A(i)

Bim cos(δi-δm) ]+QDi-QGi=0 (6.15) 

 
Με την βοήθεια της (6.14) η εξίσωση ενεργού ισχύος ροής φορτίου για το ζυγό 2 είναι: 
 

V2
2G22+V2V1[G21 cos(δ2-δ1) +B21 sin(δ2-δ1) ]+V2V3[G23 cos(δ2-δ3)

+ B23 sin(δ2-δ3) ]+PD2=0 (6.16) 

 
Αντικαθιστώντας τις τιμές των Gij και Bij στην (6.16), προκύπτει η ακόλουθη τελική μορφή 
της εξίσωσης ενεργού ισχύος ροής φορτίου στο ζυγό 2: 
 
V2

2987.94+V2V1[-562.94 cos(δ2-δ1) +551.14 sin(δ2-δ1)]
+ 𝑉2𝑉3[−425.01 𝑐𝑜𝑠(𝛿2 − 𝛿3) + 413.41 𝑠𝑖𝑛(𝛿2 − 𝛿3)] + 5 = 0 (6.17) 

 
Όμοια με την βοήθεια της εξίσωσης (6.15) η εξίσωση αέργου ισχύος στο ζυγό 2 θα είναι: 
 

-V2
2B22+V2 � Vm[G2m sin(δ2-δm) -

m∈A(2)

B2m cos(δ2-δm) ]+QD2=0 (6.18) 

 
Αντικαθιστώντας τις τιμές των των Gij και Bij στην (6.18), προκύπτει η ακόλουθη τελική 
μορφή της εξίσωσης αέργου ισχύος ροής φορτίου στο ζυγό 2: 
 

V2
2964.55+V2V1[-562.94 sin(δ2-δ1) -551.14 cos(δ2-δ1)]

+ V2V3[-425.01 sin(δ2-δ3) -413.41 cos(δ2-δ3)]+4=0 (6.19) 

 
 
6.2.5 Απώλειες ενεργού ισχύος αρχικού συστήματος 
 

Οι εξισώσεις ροών φορτίου του αρχικού δικτύου, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε 
στην Ενότητα 6.2.4 είναι: 

 
Ζυγός 1 
 

V1
2562.94+V1V2[-562.94 cos(δ1-δ2) +551.14 sin(δ1-δ2)]-PG1=0 (6.20) 

 
V1

2551.14+V2V1[-562.94 sin(δ2-δ1) -551.14 cos(δ2-δ1)]-QG1=0 (6.21) 
 
Ζυγός 2 
 

V2
2987.94+V2V1[-562.94 cos(δ2-δ1) +551.14 sin(δ2-δ1)]

+ V2V3[-425.01 cos(δ2-δ3) +413.41 sin(δ2-δ3) ]+5=0 (6.22) 
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V2
2964.55+V2V1[-562.94 sin(δ2-δ1) -551.14 cos(δ2-δ1)]

+ V2V3[-425.01 sin(δ2-δ3) -413.41 cos(δ2-δ3)]+4=0 (6.23) 

 
Ζυγός 3 
 

V3
21269.43+V3V2[-425.01 cos(δ3-δ2) +413.41 sin(δ3-δ2)]

+ V3V4[-844.22 cos(δ3-δ4) +827.65 sin(δ3-δ4) ]+3=0 (6.24) 

 
V3

21241.05+V3V2[-425.01 sin(δ3-δ2) -413.41 cos(δ3-δ2)]
+ V3V4[-844.22 sin(δ3-δ4) -827.65 cos(δ3-δ4)]+2=0 (6.25) 

 
Ζυγός 4 
 

V4
2844.22+V4V3[-844.22 cos(δ4-δ3) +827.65 sin(δ4-δ3)]+7=0 (6.26) 

 
V4

2827.65+V4V3[-844.22 sin(δ4-δ3) -827.65 cos(δ4-δ3)]+6=0 (6.27) 
 

 
 
Επιλύοντας τις εξισώσεις ροής φορτίου με το MATPOWER [6.1] , εκτελώντας μια 

απλή ροή φορτίου (runpf), προκύπτουν τα αποτελέσματα των Πινάκων 6.3 και 6.4. 
 
 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα ανάλυσης ροών φορτίου του αρχικού δικτύου πριν την 
τοποθέτηση διεσπαρμένης παραγωγής 

 
Αποτελέσματα ροών φορτίου 

Αριθμός 
ζυγού 

Μέτρο 
τάσης 
(pu) 

Γωνία 
τάσης 
(deg) 

Φορτίο 
(MW) 

Φορτίο 
(MVAr) 

Παραγωγή 
(MW) 

Παραγωγή 
(MVAr) 

1 1 0 0 0 1.565 1.26 

2 0.975 -0.143 0.5 0.4 0 0 

3 0.952 -0.277 0.3 0.2 0 0 

4 0.944 -0.310 0.7 0.6 0 0 

Σύνολο: 1.5 1.2 1.565 1.26 

 
 

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ανάλυσης ροών φορτίου του δικτύου του αναλυτικού 
παραδείγματος, όσον αφορά τις γραμμές και τις απώλειες, πριν την τοποθέτηση 

διεσπαρμένης παραγωγής 
 

Ροές γραμμών και απώλειες 

Αριθμός 
γραμμής 

Ζυγός 
αναχώρησης 

Ζυγός 
άφιξης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
αναχώρησης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
άφιξης Απώλειες γραμμών 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

1 1 2 1.567 1.26 -1.530 -1.22 0.037 0.04 
2 2 3 1.032 0.83 -1.010 -0.81 0.022 0.02 
3 3 4 0.706 0.61 -0.700 -0.60 0.006 0.01 

Σύνολο 0.065 0.06 
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Από τον Πίνακα 6.4 προκύπτει ότι οι απώλειες ενεργού ισχύος πριν την τοποθέτηση 
ΜΔΠ στο δίκτυο είναι: 
 

PL
BM=0,065ΜW=0.65 α.μ. (6.28) 

 
6.2.6 Μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος βελτιστοποίησης 
 

Η αντικειμενική συνάρτηση του υπό εξέταση προβλήματος είναι η μεγιστοποίηση 
του συνολικού οικονομικού κινήτρου και φαίνεται στην σχέση (6.29) : 

 
max

x
fOPF = max

x
[CDGPDG+CL( PL

BM-PL
ACT)]= max

x
[ConIncDG+ LossIncDG] (6.29) 

 
όπου : 

ConIncDG=CDGPDG (6.30) 
LossIncDG=CL(PL

BM-PL
ACT) (6.31) 

 
και είναι ουσιαστικά τα χρηματικά κίνητρα σύνδεσης της ΜΔΠ και μείωσης απωλειών 
ενεργού ισχύος αντίστοιχα εκφρασμένα σε $/h. 
 
Ακόμα το 𝑃𝐿𝐴𝐶𝑇 είναι οι απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την εγκατάσταση ΜΔΠ 
και θα είναι (α.μ.): 
 

PL
ACT=PG1+PDG-�PD

4

i=1

→PL
ACT=PG1+PDG-15 (6.32) 

 
 
H αντικειμενική συνάρτηση θα μπορούσε να γραφεί και ως εξής: 
 

min
x

fOPF = min
x

[-CDGPDG-CL( PL
BM-PL

ACT)]

= min
x

[-0.047089
$

(α.μ.)h
PDG-7.92

$
(α.μ.)h

( 0.65 α.μ.-PG1-PDG

+ 15)]= min
x

[7.92∙PG1-123.948+7.872911∙PDG ] 
(6.33) 

 
Η fOPF έχει ως μονάδα μέτρησης το $/h, αρκεί τα PG1 και PDG να είναι εκφρασμένα σε α.μ. 
ισχύος, όπου το - fOPF εκφράζει το οικονομικό κέρδος για τον διαχειριστή του δικτύου 
διανομής από την εγκατάσταση μιας ΜΔΠ.  
 

Ακόμα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί (α.μ.) : 
 

V1
2G11+V1 � Vm[G1m cos(δ1-δm) +

m∈A(1)

B1m sin(δ1-δm) ]+PD1-PG1=0 (6.34) 

 
-V1

2B11+V1 � Vm[G1m sin(δ1-δm) -
m∈A(1)

B1m cos(δ1-δm) ]+QD1-QG1=0 (6.35) 

 
V2

2G22+V2 � Vm[G2m cos(δ2-δm) +
m∈A(2)

B2m sin(δ2-δm) ]+PD2-PG2=0 (6.36) 
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-V2
2B22+V2 � Vm[G2m sin(δ2-δm) -

m∈A(2)

B2m cos(δ2-δm) ]+QD2-QG2=0 (6.37) 

 
V3

2G33+V3 � Vm[G3m cos(δ3-δm) +
m∈A(3)

B3m sin(δ3-δm) ]+PD3-PG3=0 (6.38) 

 
-V3

2B33+V3 � Vm[G3m sin(δ3-δm) -
m∈A(3)

B3m cos(δ3-δm) ]+QD3-QG3=0 (6.39) 

 
V4

2G44+V4 � Vm[G4m cos(δ4-δm) +
m∈A(4)

B4m sin(δ4-δm) ]+PD4-PG4=0 (6.40) 

 
-V4

2B44+V4 � Vm[G4m sin(δ4-δm) -
m∈A(4)

B4m cos(δ4-δm) ]+QD4-QG4=0 (6.41) 

 
 

Vmin≤V1≤Vmax (6.42) 
Vmin≤V2≤Vmax (6.43) 
Vmin≤V3≤Vmax (6.44) 
Vmin≤V4≤Vmax (6.45) 

  
δ1=0 (6.46) 

δmin≤δ2≤δmax (6.47) 
δmin≤δ3≤δmax (6.48) 
δmin≤δ4≤δmax (6.49) 

  
|S12|≤Smax (6.50) 
|S23|≤Smax (6.51) 
|S34|≤Smax (6.52) 
|S21|≤Smax (6.53) 
|S32|≤Smax (6.54) 
|S43|≤Smax (6.55) 

  
PDG

�PDG
2 +QDG

2
=PF 

(6.56) 

  
165000PDG≤Budget (6.57) 

  

0≤PDG≤pen∙�PD

4

i=1

 (6.58) 

 
Όσον αφορά τους περιορισμούς (6.50) εώς (6.55) ισχύει ότι η φαινόμενη ισχύς που ρέει 
μεταξύ των ζυγών k και m είναι: 
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|Skm|=�Pkm
2 +Qkm

2  

 
(6.59) 

όπου:  
 

Pkm=gkm∙Vk
2-Vk∙Vm∙[gkm∙ cos(δk-δm) +bkm∙sin(δk-δm)] (6.60) 

Qkm=-bkm∙Vk
2-Vk∙Vm∙[gkm∙ sin(δk-δm) -bkm∙cos(δk-δm)] (6.61) 

 
και 

gkm+jbkm=
1

Rkm+jXkm
 (6.62) 

δηλαδή 
 

gkm=
Rkm

Rkm
2 +Xkm

2  

 
(6.63) 

bkm=-
Xkm

Rkm
2 +Xkm

2  

 
(6.64) 

Για παράδειγμα ισχύει από τις σχέσεις (6.59) έως (6.64) ότι: 
 

g12=
R12

R12
2 +X12

2 =
0.000907

0.0009072+0.0008882 =562.94 α.μ 

 
 

b12=-
X12

R12
2 +X12

2 =-
0.000888

0.0009072+0.0008882 =-551.14 α.μ. 

 
 

P12=g12∙V1
2-V1∙V2∙�g12∙ cos(δ1-δ2) +b12∙sin(δ1-δ2)�

= 562.4∙V1
2-V1∙V2∙[562.94∙ cos(δ1-δ2) -551.14∙sin(δ1-δ2)] 

     
Q12=-b12∙V1

2-V1∙V2∙�g12∙ sin(δ1-δ2) -b12∙cos(δ1-δ2)�
= 551.14∙V1

2-V1∙V2∙[562.94∙ sin(δ1-δ2) +551.14∙cos(δ1-δ2)] 
 

|S12|=�P12
2 +Q12

2 = �
�562.4∙V1

2-V1∙V2∙[562.94∙ cos(δ1-δ2) -551.14∙sin(δ1-δ2)]�
2
+

+(551.14∙V1
2-V1∙V2∙[562.94∙ sin(δ1-δ2) +551.14∙cos(δ1-δ2)])

2 

 
 
Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται και οι υπόλοιπες ροές ισχύος. 
 

Θεωρώντας ότι εγκαθίσταται μια ΜΔΠ στον ζυγό 2, το πρόβλημα βέλτιστης ροής 
φορτίου γράφεται: 
 

min
x

fOPF = min
x

[7.92PG1+7.872911PDG-123.948] (6.65) 
 
 
και οι περιορισμοί, σύμφωνα με τις σχέσεις (6.3) - (6.9), θα είναι: 
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V1
2562.94+V1V2[-562.94 cos(δ1-δ2) +551.14 sin(δ1-δ2)]-PG1=0 (6.66) 

 
V1

2551.14+V2V1[-562.94 sin(δ2-δ1) -551.14 cos(δ2-δ1)]-QG1=0 (6.67) 
 

V2
2987.94+V2V1[-562.94 cos(δ2-δ1) +551.14 sin(δ2-δ1)]

+ V2V3[-425.01 cos(δ2-δ3) +413.41 sin(δ2-δ3)]+5-PDG=0 (6.68) 

 
V2

2964.55+V2V1[-562.94 sin(δ2-δ1) -551.14 cos(δ2-δ1)]
+ V2V3[-425.01 sin(δ2-δ3) -413.41 cos(δ2-δ3)]+4-QDG=0 (6.69) 

 
V3

21269.43+V3V2[-425.01 cos(δ3-δ2) +413.41 sin(δ3-δ2)]
+ V3V4[-844.22 cos(δ3-δ4) +827.65 sin(δ3-δ4) ]+3=0 (6.70) 

 
V3

21241.05+V3V2[-425.01 sin(δ3-δ2) -413.41 cos(δ3-δ2)]
+ V3V4[-844.22 sin(δ3-δ4) -827.65 cos(δ3-δ4)]+2=0 (6.71) 

 
V4

2844.22+V4V3[-844.22 cos(δ4-δ3) +827.65 sin(δ4-δ3)]+7=0 (6.72) 
 

V4
2827.65+V4V3[-844.22 sin(δ4-δ3) -827.65 cos(δ4-δ3)]+6=0 (6.73) 

 
 

0.94≤V1≤1.06 (6.74) 
0.94≤V2≤1.06 (6.75) 
0.94≤V3≤1.06 (6.76) 
0.94≤V4≤1.06 (6.77) 

  
δ1=0 (6.78) 

-360≤δ2≤360 (6.79) 
-360≤δ3≤360 (6.80) 
-360≤δ4≤360 (6.81) 

  
|S12|≤30 (6.82) 
|S23|≤30 (6.83) 
|S34|≤30 (6.84) 
|S21|≤30 (6.85) 
|S32|≤30 (6.86) 
|S43|≤30 (6.87) 

  
PDG

�PDG
2 +QDG

2
=0.9 

(6.88) 

  
16500000PDG≤825000 (6.89) 
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0≤PDG≤0.4∙15=6 (6.90) 
 

Εκτελώντας το παραπάνω πρόβλημα βέλτιστης ροής φορτίου στο MATPOWER 
καθώς  και  τα παρόμοια προβλήματα βέλτιστης ροής φορτίου με εγκατεστημένη μια ΜΔΠ  
στους ζυγούς 3 και 4, τα αποτελέσματά τους φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 6.5 έως 
6.13. 

Από τον Πίνακα 6.7 φαίνεται ότι η ενεργός ισχύς που παράγει η ΜΔΠ στον ζυγό 2 
θα είναι 0.5 MW. Έτσι σε α.μ. τιμές είναι 5α.μ.. Ακόμα από τον ίδιο Πίνακα προκύπτει ότι η 
ενεργός ισχύς που παράγει ο ζυγός 1 είναι 1.041 MW. Έτσι σε α.μ. τιμές είναι 10.41 α.μ.. 
Επομένως αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές στην αντικειμενική συνάρτηση που δίνεται από 
την σχέση (6.65) προκύπτει: 

 
fOPF=7.92∙10.41+7.872911∙5-123.948=-2.136  

 
Με παρόμοιο τρόπο προκύπτουν και οι τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων για 
τοποθέτηση μιας ΜΔΠ στον ζυγό 3 και στον ζυγό 4, όπως φαίνεται στους Πίνακες 6.10 και 
6.13 αντίστοιχα. 
 
 

Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών με ΜΔΠ 
στο ζυγό 2 

  

Αριθμός 
ζυγού 

Μέτρο 
τάσης 
(pu) 

Γωνία 
τάσης 
(deg) 

Φορτίο 
(MW) 

Φορτίο 
(MVAr) 

Παραγωγή 
(MW) 

Παραγωγή 
(MVAr) 

1 1.06 0 0 0 1.041 1.00 

2 1.043 -0.010 0.5 0.4 0.500 0.24 

3 1.021 -0.126 0.3 0.2 0 0 

4 1.014 -0.155 0.7 0.6 0 0 

Σύνολο: 1.5 1.2 1.541 1.24 

 
 

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα βέλτιστης ροή φορτίου του δικτύου 4 ζυγών, όσον 
αφορά τις γραμμές και τις απώλειες, με ΜΔΠ στο ζυγό 2 

 
Ροές γραμμών και απώλειες 

Αριθμός 
γραμμής 

Ζυγός 
αναχώρησης 

Ζυγός 
άφιξης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
αναχώρησης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
άφιξης Απώλειες γραμμών 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

1 1 2 1.037 1.00 -1.020 -0.98 0.017 0.02 
2 2 3 1.019 0.82 -1.000 -0.80 0.019 0.02 
3 3 4 0.705 0.61 -0.700 -0.60 0.005 0.01 

Σύνολο 0.041 0.05 
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Πίνακας 6.7: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για εγκατάσταση ΜΔΠ στο ζυγό 2 
 

Ονομαστική ισχύς (MW) της ΜΔΠ 0.5 
Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου πριν τη 

σύνδεση της ΜΔΠ 0.065 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου μετά τη 
σύνδεση της ΜΔΠ 0.041 

Ποσοστό της μείωσης (%) 36.9 
Χρηματικό κίνητρο ($/h) σύνδεσης ΜΔΠ 0.236 

Χρηματικό κίνητρο ($/h) μείωσης απωλειών ενεργού 
ισχύος 1.901 

Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή βέλτιστη 
τιμή αντικειμενικής συνάρτησης 2.137 

 
 
 

Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών με ΜΔΠ 
στο ζυγό 3 

  

Αριθμός 
ζυγού 

Μέτρο 
τάσης 
(pu) 

Γωνία 
τάσης 
(deg) 

Φορτίο 
(MW) 

Φορτίο 
(MVAr) 

Παραγωγή 
(MW) 

Παραγωγή 
(MVAr) 

1 1.06 0 0 0 1.028 0.99 

2 1.043 -0.010 0.5 0.4 0 0 

3 1.030 0.034 0.3 0.2 0.500 0.24 

4 1.023 0.006 0.7 0.6 0 0 

Σύνολο: 1.5 1.2 1.528 1.23 

 
 

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών, όσον 
αφορά τις γραμμές και τις απώλειες, με ΜΔΠ στο ζυγό 3 

 
Ροές γραμμών και απώλειες 

Αριθμός 
γραμμής 

Ζυγός 
αναχώρησης 

Ζυγός 
άφιξης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
αναχώρησης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
άφιξης Απώλειες γραμμών 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

1 1 2 1.026 0.99 -1.010 -0.97 0.016 0.02 
2 2 3 0.510 0.57 -0.510 -0.56 0.007 0.01 
3 3 4 0.705 0.60 -0.700 -0.60 0.005 0.00 

Σύνολο 0.028 0.03 
 
 
Πίνακας 6.10: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για εγκατάσταση ΜΔΠ στο ζυγό 3 

 
Ονομαστική ισχύς (MW) της ΜΔΠ 0.5 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου πριν τη 
σύνδεση της ΜΔΠ 0.065 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου μετά τη 
σύνδεση της ΜΔΠ 0.028 

Ποσοστό της μείωσης (%) 56.9 
Χρηματικό κίνητρο ($/h) σύνδεσης ΜΔΠ 0.236 

Χρηματικό κίνητρο ($/h) μείωσης απωλειών ενεργού 
ισχύος 2.930 

Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή βέλτιστη 
τιμή αντικειμενικής συνάρτησης 3.166 
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Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών με ΜΔΠ 
στο ζυγό 4 

  

Αριθμός 
ζυγού 

Μέτρο 
τάσης 
(pu) 

Γωνία 
τάσης 
(deg) 

Φορτίο 
(MW) 

Φορτίο 
(MVAr) 

Παραγωγή 
(MW) 

Παραγωγή 
(MVAr) 

1 1.06 0 0 0 1.024 0.98 

2 1.043 -0.010 0.5 0.4 0 0 

3 1.030 0.034 0.3 0.2 0 0 

4 1.027 0.087 0.7 0.6 0.500 0.24 

Σύνολο: 1.5 1.2 1.524 1.22 

 
Πίνακας 6.12: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών, όσον 

αφορά τις γραμμές και τις απώλειες, με ΜΔΠ στο ζυγό 4 
 

Ροές γραμμών και απώλειες 

Αριθμός 
γραμμής 

Ζυγός 
αναχώρησης 

Ζυγός 
άφιξης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
αναχώρησης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
άφιξης Απώλειες γραμμών 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

1 1 2 1.026 0.98 -1.010 -0.97 0.016 0.02 
2 2 3 0.517 0.57 -0.510 -0.57 0.007 0.00 
3 3 4 0.201 0.36 -0.200 -0.36 0.001 0.00 

Σύνολο 0.024 0.02 
 
 
Πίνακας 6.13: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για εγκατάσταση ΜΔΠ στο ζυγό 4 

 
Ονομαστική ισχύς (MW) της ΜΔΠ 0.5 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου πριν τη 
σύνδεση της ΜΔΠ 0.065 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου μετά τη 
σύνδεση της ΜΔΠ 0.024 

Ποσοστό της μείωσης (%) 63.1 
Χρηματικό κίνητρο ($/h) σύνδεσης ΜΔΠ 0.236 

Χρηματικό κίνητρο ($/h) μείωσης απωλειών ενεργού 
ισχύος 3.247 

Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή βέλτιστη 
τιμή αντικειμενικής συνάρτησης 3.483 

 
 
6.2.7 Επίλυση προβλήματος βελτιστοποίησης με γενετικό αλγόριθμο 
 

Το πρόβλημα της Ενότητας 6.2.6 επιλύεται με γενετικό αλγόριθμο και τα βήματα 
επίλυσης περιγράφονται στις Ενότητες 6.2.8 έως 6.2.10. 

 
 
6.2.8 Αρχικοποίηση πληθυσμού 
 

Στο βήμα αυτό δημιουργείται ο αρχικός πληθυσμός ο οποίος είναι τυχαίος και 
φαίνεται στον Πίνακα 6.14. Αφού αποκωδικοποιηθούν τα κωδικοποιημένα χρωμοσώματα 
υπολογίζεται για κάθε ένα από αυτά η τιμή της αντικειμενικής του συνάρτησης και ο 
πληθυσμός ταξινομείται με βάση αυτή τη τιμή. 
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Πίνακας 6.14: Αρχικός πληθυσμός 
 

Κωδικός Χρωμόσωμα 
Ζυγός τοποθέτησης 

ΜΔΠ  
Τιμή αντικειμενικής 

συνάρτησης ($/h) 
1 10010001 3 -3.166 
2 00010111 2 -2.137 
3 11010101 4 -3.483 
4 00000101 2 -2.137 
5 10000000 3 -3.166 
6 01010101 3 -3.166 
7 11111010 4 -3.483 
8 00101110 2 -2.137 

 
Εφόσον η κάθε σχεδιαστική παράμετρος (γονίδιο) αποτελείται από 8 bits, η μέγιστη 

τιμή που μπορεί να κωδικοποιηθεί είναι: 
 

pmax=11111111(2)→pmax=27+26+25+24+23+22+21+20=255 
 
και η ελάχιστη τιμή που μπορεί να κωδικοποιηθεί είναι 
 

pmιn=00000000(2)=0 
 
Ακόμα κάθε παράμετρος του πληθυσμού μπορεί να πάρει για ελάχιστη τιμή DGbusmin =2 και 
σαν μέγιστη DGbusmax =4 και προφανώς οι τιμές των ζυγών πρέπει να είναι ακέραιες. Έτσι η 
αποκωδικοποιημένη τιμή του κάθε ζυγού θα δίνεται από τη σχέση: 
 

DGbusi=round(DGbusi
min+�DGbusi

d-pmin�∙
DGbusi

max-DGbusi
min

pmax-pmin ) (6.91) 

 
Όπου το DGbusd είναι ο δεκαδικός αριθμός του δυαδικού χρωμοσώματος. Για παράδειγμα 
για το πρώτο χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού του Πίνακα 6.14 θα ισχύει 
 

DGbus1
d=10010001(2)=27+24+20=145 

DGbus1=round�DGbus1
min+�DGbus1

d-pmin�∙
DGbus1

max-DGbus1
min

pmax-pmin �

= round �2+(145-0)∙
4-2

255-0
�=round(3.14)=3 

 
Παρόμοια βρίσκονται και οι δεκαδικές τιμές των υπόλοιπων χρωμοσωμάτων που φαίνονται 
στην τρίτη στήλη του Πίνακα 6.14. 

Αφού υπολογιστούν οι δεκαδικές τιμές των κωδικοποιημένων χρωμοσωμάτων ο 
γενετικός αλγόριθμος συνεργάζεται με τον αλγόριθμο βέλτιστης ροής φορτίου και πιο 
συγκεκριμένα ζητάει για κάθε αποκωδικοποιημένο χρωμόσωμα του πληθυσμού να 
υπολογίσει την τιμή της αντικειμενικής του συνάρτησης. Για παράδειγμα για το πρώτο 
αποκωδικοποιημένο χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού, το οποίο είναι ο ζυγός 3, ζητάει ο 
γενετικός αλγόριθμος από τον αλγόριθμο βέλτιστης ροής φορτίου να υπολογίσει ποια είναι η 
τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης αν προστεθεί μια ΜΔΠ στο ζυγό 3. Παρόμοια και για 
τα υπόλοιπα αποκωδικοποιημένα χρωμοσώματα του πληθυσμού. 
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Οι τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων, οι οποίες υπολογίστηκαν στην Ενότητα 
6.2.6 φαίνονται πιο συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6.15, όπου η τελευταία στήλη του πίνακα 
αυτού εκφράζει τη συνολική διείσδυση της ΜΔΠ ως ποσοστό της συνολικής ενεργού ισχύος 
των φορτίων. 
 

Πίνακας 6.15: Βέλτιστη ροή φορτίου με χρήση του λογισμικού MATPOWER  
 

Ζυγός 
τοποθέτησης 

ΜΔΠ 
PDG (MW) 

Τιμή 
Αντικειμενικής 

Συνάρτησης     
($/h) 

Απώλειες 
δικτύου PL 

(MW) 

Απαιτούμενο 
κόστος 

επένδυσης  ($) 

Συνολική 
διείσδυση 

διεσπαρμένης 
παραγωγής(%) 

2 0.5 -2.137 0.041 825000 33 
3 0.5 -3.166 0.028 825000 33 
4 0.5 -3.483 0.024 825000 33 

 
Στη συνέχεια, έχοντας υπολογίσει όλες τις τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης για κάθε 
χρωμόσωμα του αρχικού πληθυσμού, ο αρχικός πληθυσμός ταξινομείται με βάση την τιμή 
της αντικειμενικής συνάρτησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.16. 
 

Πίνακας 6.16: Ταξινομημένος αρχικός Πληθυσμός  

Κωδικός Χρωμόσωμα 
Ζυγός τοποθέτησης 

ΜΔΠ 

Τιμή Αντικειμενικής 
Συνάρτησης 

($/h) 
3 11010101 4 -3.483 
7 11111010 4 -3.483 
1 10010001 3 -3.166 
5 10000000 3 -3.166 
6 01010101 3 -3.166 
2 00010111 2 -2.137 
4 00000101 2 -2.137 
8 00101110 2 -2.137 

 
 
6.2.9 Πρώτη γενιά 
 

Στο βήμα αυτό κρατούνται από τον αρχικό ταξινομημένο πληθυσμό που φαίνεται 
στον Πίνακα 6.16, το 50% των καλύτερων χρωμοσωμάτων, δηλαδή τα 4 πρώτα 
χρωμοσώματα και τα υπόλοιπα 4 απορρίπτονται. 

Αυτά τα 4 καλύτερα χρωμοσώματα των οποίων οι κωδικοί είναι 3, 7, 1 και 5 
αντίστοιχα αντιγράφονται στην επόμενη γενιά και ακόμα είναι πιθανό να επιλεχθούν για να 
διασταυρωθούν μεταξύ τους. Τα χρωμοσώματα αυτά φαίνονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα 
6.17 και η αξιολόγηση τους (rank) φαίνεται στην δεύτερη στήλη του ίδιου πίνακα. Η 
πιθανότητα Pr ενός χρωμοσώματος με αξιολόγηση r να επιλεχθεί για διασταύρωση είναι: 

 

Pr=
Nk-r+1
∑ rNk

r=1

 

 
(6.92) 

όπου Νκ = 4 είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων που επιζούν για διασταύρωση. 
Για παράδειγμα, η πιθανότητα P1 του χρωμοσώματος με αξιολόγηση 1 να επιλεχθεί 

για διασταύρωση είναι: 
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P1=
Nk-r+1
∑ rNk

r=1

=
4-1+1

1+2+3+4
=0.4 

 
Πίνακας 6.17: Αξιολόγηση των χρωμοσωμάτων που επέζησαν   

 
Κωδικός Αξιολόγηση r Χρωμόσωμα Pr � 𝑷𝒓

𝒓

𝒊=𝟏
 

3 1 11010101 0.4 0.4 
7 2 11111010 0.3 0.7 
1 3 10010001 0.2 0.9 
5 4 10000000 0.1 1 

 
Οι αθροιστικές πιθανότητες, που φαίνονται στην τελευταία στήλη του Πίνακα 6.17, 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή ζευγαριών χρωμοσωμάτων από αυτά που έχουν επιζήσει 
προκειμένου να δημιουργήσουν νέα χρωμοσώματα (παιδιά) σύμφωνα με τον παρακάτω 
αλγόριθμο: 
 
1. Δημιουργείται ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 0 και 1. 
 
2. Ξεκινώντας από το χρωμόσωμα με την αξιολόγηση r =1, το πρώτο χρωμόσωμα με 
αθροιστική πιθανότητα μεγαλύτερη από τον τυχαίο αριθμό επιλέγεται για διασταύρωση. 
 
Εφαρμόζοντας τον παραπάνω αλγόριθμο, έχουμε: 
 
1. Οι τυχαίοι αριθμοί [0.378   0.932] δημιουργούνται για την επιλογή των χρωμοσωμάτων 
που θα έχουν οι μητέρες. Το χρωμόσωμα του Πίνακα 6.17 με αξιολόγηση r =1 είναι το πρώτο 
χρωμόσωμα που έχει αθροιστική πιθανότητα μεγαλύτερη του τυχαίου αριθμού 0.378, και 
έτσι είναι αυτό που επιλέγεται σαν το χρωμόσωμα της πρώτης μητέρας. Παρόμοια, το 
χρωμόσωμα της δεύτερης μητέρας θα είναι αυτό του Πίνακα 6.17 με αξιολόγηση r =4.  
 
2. Οι τυχαίοι αριθμοί [0.528   0.942] δημιουργούνται για την επιλογή των χρωμοσωμάτων 
που θα έχουν οι πατέρες. Έτσι, όπως και στις μητέρες, το χρωμόσωμα του πρώτου πατέρα θα 
είναι αυτό του Πίνακα 6.17 με αξιολόγηση r =2 και του δεύτερου αυτό με αξιολόγηση r =3. 
 

Στη συνέχεια επιλέγεται διασταύρωση ενός σημείου. Τα σημεία που θα γίνει η 
διασταύρωση δημιουργούνται τυχαία και είναι τα: 2, 6. Αυτό σημαίνει ότι: 
 
1. Το χρωμόσωμα της πρώτης μητέρας με αξιολόγηση 1 και το χρωμόσωμα του πρώτου 
πατέρα με αξιολόγηση 2 διασταυρώνονται στο σημείο 2, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

Μητέρα 1:  11010101              Παιδί 1: 11111010 
 

Πατέρας 1: 11111010               Παιδί 2: 11010101 
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2. Το χρωμόσωμα της δεύτερης μητέρας με αξιολόγηση 4 και το χρωμόσωμα του δεύτερου 
πατέρα με αξιολόγηση 4 διασταυρώνονται στο σημείο 6. Από την στιγμή που τα 
χρωμοσώματα του πατέρα και της μητέρας είναι τα ίδια, τα παιδία που παράγουν είναι όμοια. 
Ο νέος πληθυσμός μετά την διασταύρωση φαίνεται στον Πίνακα 6.18. 
 

Πίνακας 6.18: Πληθυσμός μετά την διασταύρωση 
Νέος Κωδικός Χρωμόσωμα Σχόλια 

1 11010101 Αντίγραφο του χρωμ. με αξιολ. r =1 από Πίνακα 6.17 
2 11111010 Αντίγραφο του χρωμ. με αξιολ. r =2 από Πίνακα 6.17 
3 10010001 Αντίγραφο του χρωμ. με αξιολ. r =3 από Πίνακα 6.17 
4 10000000 Αντίγραφο του χρωμ. με αξιολ. r =4 από Πίνακα 6.17 
5 11111010 Παιδί 1 από διασταύρωση χρωμ. με αξιολ. 1 &2  
6 11010101 Παιδί 2 από διασταύρωση χρωμ. με αξιολ. 1 &2 
7 10000000 Παιδί 1 από διασταύρωση χρωμ. με αξιολ. 4 &4 
8 10000000 Παιδί 2 από διασταύρωση χρωμ. με αξιολ. 4 &4 

 
Στη συνέχεια γίνεται μετάλλαξη με πιθανότητα 15%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο 

συνολικός αριθμός των μεταλλάξεων, nm, θα είναι: 
 

nm=�Np-1�∙NT∙m=�8-1�∙8∙0.15=8.4≈9 , 
 
όπου Np είναι το μέγεθος του πληθυσμού, ΝΤ είναι ο συνολικός αριθμός bits ενός 
χρωμοσώματος και m είναι η πιθανότητα μετάλλαξης. Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως το 
καλύτερο χρωμόσωμα, δηλαδή αυτό του Πίνακα 6.18 με κωδικό 1 απαγορεύεται να 
μεταλλαχθεί. 

Τα bits τα οποία θα μεταλλαχθούν επιλέγονται τυχαία και τα τυχαία αυτά bits 
φαίνονται στον Πίνακα 6.19. Για παράδειγμα το πρώτο bit που θα υποστεί μετάλλαξη είναι 
το [5  6], πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το bit που βρίσκεται στην 5η γραμμή και στην 6η 
στήλη από τον πίνακα των χρωμοσωμάτων και είναι ουσιαστικά το 6ο bit του χρωμοσώματος 
του Πίνακα 6.18 με νέο κωδικό 5, θα πρέπει από 0 να γίνει 1. Ο Πίνακας 6.20 μας δείχνει τον 
πληθυσμό μετά την μετάλλαξη. 
 

Πίνακας 6.19: Τυχαία bits τα οποία επρόκειτο να μεταλλαχθούν 
 

Ζευγάρια Μετάλλαξης 
Γραμμή Στήλη 

5 6 
4 5 
3 2 
2 3 
6 7 
5 8 
8 6 
3 3 
6 2 
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Πίνακας 6.20: Πληθυσμός μετά την μετάλλαξη 
 

Νέος Κωδικός Χρωμόσωμα Ζυγός τοποθέτησης ΜΔΠ 
Τιμή Αντικειμενικής 

Συνάρτησης 
($/h) 

1 11010101 4 -3.483 
2 11011010 4 -3.483 
3 11110001 4 -3.483 
4 10001000 3 -3.166 
5 11111111 4 -3.483 
6 10010111 3 -3.166 
7 10000000 3 -3.166 
8 10000100 3 -3.166 

 
Έπειτα τα χρωμοσώματα του Πίνακα 6.20 ταξινομούνται με βάση την τιμή της 

αντικειμενικής τους συνάρτησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.21. 
 

Πίνακας 6.21: Ταξινομημένος πληθυσμός στο τέλος της πρώτης γενιάς 
 

Νέος Κωδικός Χρωμόσωμα 
Ζυγός τοποθέτησης 

ΜΔΠ 

Τιμή Αντικειμενικής 
Συνάρτησης 

($/h) 
1 11010101 4 -3.483 
2 11011010 4 -3.483 
3 11110001 4 -3.483 
5 11111111 4 -3.483 
4 10001000 3 -3.166 
6 10010111 3 -3.166 
7 10000000 3 -3.166 
8 10000100 3 -3.166 

 
 
6.2.10 Τελική λύση 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 6.2.3 ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται είτε 
όταν η βελτίωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης για 50 γενιές δεν είναι μεγαλύτερη 
του 0.0165 $/h ή όταν ο αριθμός των γενιών ξεπεράσει τις 300. Στο πρόβλημα που 
εξετάστηκε μετά από 50 επαναλήψεις (γενιές) βρέθηκε η βέλτιστη λύση και η οποία είναι η 
τοποθέτηση μιας μονάδας διεσπαρμένης παραγωγής 0.5MW στον ζυγό 4. To οικονομικό 
κέρδος για τον διαχειριστή του δικτύου διανομής σε περίπτωση τοποθέτησης ΜΔΠ 0.5MW 
στον ζυγό 4 θα είναι 3.483 $/h.    
 
 
6.2.11 Επίλυση του προβλήματος με τοποθέτηση δύο μονάδων διεσπαρμένης 
παραγωγής 

 
Στην ενότητα αυτή επιλύεται το πρόβλημα βέλτιστης τοποθέτησης δύο ΜΔΠ στον 

δίκτυο των τεσσάρων ζυγών που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 6.2.2. Τα δεδομένα του 
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προβλήματος παραμένουν τα ίδια με αυτά της τοποθέτησης μιας ΜΔΠ, παρά μόνο θεωρείται 
ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο για την επένδυση ίσο με: 

 
budget=1650000 $ 

 
και ακόμα ότι η συνολική επιτρεπόμενη διείσδυση των ΜΔΠ στο δίκτυο είναι: 
 

pen=60 % 
 

Επομένως επιλύοντας το παραπάνω πρόβλημα στο λογισμικό που παρουσιάστηκε 
στο Κεφάλαιο 5 προκύπτει ότι ο βέλτιστος συνδυασμός ζυγών τοποθέτησης των ΜΔΠ θα 
είναι οι ζυγοί 3 και 4 με παραγωγή ενεργού ισχύος 0.103 MW και 0.797 MW αντίστοιχα και 
το συνολικό χρηματικό όφελος θα είναι 4.780 $/h.   
Τα αποτελέσματα φαίνονται πιο συγκεντρωτικά στους Πίνακες 6.22 έως 6.24. 

 
Πίνακας 6.22: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών με δύο 

ΜΔΠ στους ζυγούς 3 και 4 
  

Αριθμός 
ζυγού 

Μέτρο 
τάσης 
(pu) 

Γωνία 
τάσης 
(deg) 

Φορτίο 
(MW) 

Φορτίο 
(MVAr) 

Παραγωγή 
(MW) 

Παραγωγή 
(MVAr) 

1 1.06 0 0 0 0.61 0.77 

2 1.048 0.083 0.5 0.4 0 0 

3 1.043 0.251 0.3 0.2 0.103 0.06 

4 1.042 0.347 0.7 0.6 0.797 0.38 

Σύνολο: 1.5 1.2 1.51 1.21 

 
 

Πίνακας 6.23: Αποτελέσματα βέλτιστης ροής φορτίου του δικτύου 4 ζυγών, όσον 
αφορά τις γραμμές και τις απώλειες, με δύο ΜΔΠ στους ζυγούς 3 και 4 

 
Ροές γραμμών και απώλειες 

Αριθμός 
γραμμής 

Ζυγός 
αναχώρησης 

Ζυγός 
άφιξης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
αναχώρησης 

Ροή ισχύος στο ζυγό 
άφιξης Απώλειες γραμμών 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

P (MW) Q 
(MVAr) 

1 1 2 0.608 0.77 -0.600 -0.76 0.008 0.01 
2 2 3 0.102 0.37 -0.100 -0.37 0.002 0.00 
3 3 4 -0.080 0.22 0.080 -0.22 0.000 0.00 

Σύνολο 0.010 0.01 
 
 
Πίνακας 6.24: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για εγκατάσταση δύο ΜΔΠ στους 

ζυγούς 3 και 4 
 

Ονομαστική ισχύς (MW) της ΜΔΠ στο ζυγό 3 0.103 
Ονομαστική ισχύς (MW) της ΜΔΠ στο ζυγό 4 0.797 

Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου πριν τη σύνδεση της ΜΔΠ 0.065 
Απώλειες ενεργού ισχύος (ΜW) δικτύου μετά τη σύνδεση της ΜΔΠ 0.010 

Ποσοστό της μείωσης (%) 84.6 
Χρηματικό κίνητρο ($/h) σύνδεσης ΜΔΠ 0.424 

Χρηματικό κίνητρο ($/h) μείωσης απωλειών ενεργού ισχύος 4.356 
Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή βέλτιστη τιμή 

αντικειμενικής συνάρτησης 4.780 
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6.3 ΔΙΚΤΥΟ 15 ΖΥΓΩΝ 
 
6.3.1 Δεδομένα δικτύου 15 ζυγών 
 

Θεωρείται δίκτυο 15 ζυγών και 14 γραμμών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.2. Στο ζυγό 
1 βρίσκεται ο υποσταθμός ΥΤ/ΜΤ και για αυτό το λόγο θεωρείται ως ζυγός ταλάντωσης, 
θεωρώντας ότι σε αυτό το ζυγό δεν μπορεί να συνδεθεί ΜΔΠ. Οι υπόλοιποι ζυγοί του 
συστήματος είναι ζυγοί φορτίου (PQ) και τα δεδομένα του δικτύου φαίνονται στον Πίνακα 
6.25. Για το συγκεκριμένο δίκτυο, η βασική ισχύς είναι SBASE=0.1MVA και η βασική τάση 
είναι VBASE=11kV.  

 

1 

2

3

4

8

9

5

6

7

10 11

12

13

14

15

 
 

Σχήμα 6.2: Μονογραμμικό διάγραμμα δικτύου 15 ζυγών 
 
 

Θεωρείται η περίπτωση όπου στο δίκτυο των 15 ζυγών εγκαθίσταται μια ΜΔΠ η 
οποία έχει σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 και τα χρηματικά κίνητρα σύνδεσης της 
ΜΔΠ και μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου δίνονται από τις σχέσεις 6.1 
και 6.2 αντίστοιχα. Δηλαδή το χρηματικό κίνητρο σύνδεσης της ΜΔΠ είναι 0.47089 $/MWh 
και το χρηματικό κίνητρο μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος είναι 79.2 $/MWh. 
Επιπλέον οι περιορισμοί του δικτύου είναι τα μέτρα των τάσεων για κάθε ζυγό να είναι εντός 
των ορίων ± 6% της ονομαστικής τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει 
φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 3MVA. Στις ενότητες 6.3.2 έως 6.3.7 θα διερευνηθεί η 
επίδραση που έχουν οι διάφορες παράμετροι του προβλήματος στα αποτελέσματα.  
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Πίνακας 6.25: Δεδομένα δικτύου 15 ζυγών 
 

Γραμμή 
Ζυγός 

αναχώρησης 
Ζυγός 
άφιξης 

R (Ω) Χ (Ω) 
P ζυγού 
άφιξης 
(ΜW) 

Q ζυγού 
άφιξης 
(MW) 

1 1 2 1.097 1.074 0.100 0.090 
2 2 3 1.463 1.432 0.060 0.040 
3 3 4 0.731 0.716 0.150 0.130 
4 4 5 0.366 0.358 0.075 0.050 
5 5 6 1.828 1.790 0.015 0.009 
6 6 7 1.097 1.074 0.018 0.014 
7 7 8 0.731 0.716 0.013 0.010 
8 8 9 0.731 0.716 0.016 0.011 
9 4 10 1.080 0.734 0.020 0.010 
10 10 11 1.620 1.101 0.016 0.009 
11 11 12 1.080 0.734 0.050 0.040 
12 12 13 1.350 0.917 0.105 0.090 
13 13 14 0.810 0.550 0.025 0.015 
14 14 15 1.944 1.321 0.040 0.025 

Σύνολο 0.703 0.543 
 
 
6.3.2 Διερεύνηση επίδρασης παραμέτρων γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα 

για το δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Αρχικά στην ενότητα αυτή διερευνάται ποιό είναι το καλύτερο μέγεθος του 
πληθυσμού και η επιλογή γίνεται με βάση την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης που 
προκύπτει κάθε φορά, καθώς και από τον συνολικό χρόνο που διαρκεί η εκτέλεση. Πιο 
συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.26. 

 
Πίνακας 6.26: Σενάρια για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους πληθυσμού για το δίκτυο 

των 15 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

1 20 50 15 8 300 50 
2 30 50 15 8 300 50 
3 40 50 15 8 300 50 
4 50 50 15 8 300 50 

 
Υλοποιώντας τα σενάρια 1 έως 4 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 

θέτοντας σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου και 
επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 
6.27. 

Από τον Πίνακα 6.27 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα τα διάφορα 
μεγέθη του πληθυσμού που διερευνήθηκαν δεν επηρεάζουν την βέλτιστη λύση και έτσι η 
ιδανικότερη επιλογή πληθυσμού θα ήταν αυτή με μέγεθος 20 χρωμοσωμάτων, καθώς με αυτό 
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το μέγεθος πληθυσμού ο χρόνος εκτέλεσης είναι ο μικρότερος δυνατός και είναι ίσος με 
1.3368 min. 

 
Πίνακας 6.27: Επίδραση μεγέθους πληθυσμού γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα για 

το δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3330 0.3330 0.3330 0.3330 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
1.4238 1.4238 1.4238 1.4238 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7568 1.7568 1.7568 1.7568 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 81.7740 81.7740 81.7740 81.7740 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.57 100.57 100.57 100.57 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 1166560 1166560 1166560 1166560 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 1.3368 1.5323 2.0016 2.4907 

 
Στη συνέχεια κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 20 

χρωμοσώματα, διερευνάται ποιο είναι το ιδανικότερο ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται 
για διασταύρωση. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 
6.28.  

Υλοποιώντας τα σενάρια 5 έως 8 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.29. 

Από τον Πίνακα 6.29 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα τα διάφορα 
ποσοστά του πληθυσμού που κρατιούνται για διασταύρωση και διερευνήθηκαν δεν 
επηρεάζουν τη βέλτιστη λύση και έτσι η ιδανικότερη επιλογή ποσοστού του πληθυσμού που 
κρατείται για διασταύρωση θα ήταν 30%, καθώς τότε επιτυγχάνεται ο μικρότερος χρόνος 
εκτέλεσης ίσος με 0.9891 min 
 
Πίνακας 6.28: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου ποσοστού του πληθυσμού που κρατείται 

για διασταύρωση στο δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

5 20 30 15 8 300 50 
6 20 40 15 8 300 50 
7 20 50 15 8 300 50 
8 20 60 15 8 300 50 
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Πίνακας 6.29: Επίδραση πληθυσμού του γενετικού αλγορίθμου που κρατείται για 
διασταύρωση στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 ζυγών 

 
Παράμετρος Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 Σενάριο 4 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3330 0.3330 0.3330 0.3330 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
1.4238 1.4238 1.4238 1.4238 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7568 1.7568 1.7568 1.7568 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 81.7740 81.7740 81.7740 81.7740 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.57 100.57 100.57 100.57 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 1166560 1166560 1166560 1166560 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 0.9891 1.0386 1.3368 0.9916 

  
Τέλος κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 20 χρωμοσώματα 

και το ποσοστό που κρατείται για διασταύρωση και αυτό σταθερό και ίσο με 30%, 
διερευνάται ποιά είναι η ιδανικότερη πιθανότητα μετάλλαξης. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται 
τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.30. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 9 έως 12 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.31. 

 
Πίνακας 6.30: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλης πιθανότητας μετάλλαξης για το 

δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

9 20 30 5 8 300 50 
10 20 30 10 8 300 50 
11 20 30 15 8 300 50 
12 20 30 20 8 300 50 
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Πίνακας 6.31: Επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης του πληθυσμού του γενετικού 
αλγόριθμου στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 ζυγών  

 
Παράμετρος Σενάριο 9 Σενάριο 10 Σενάριο 11 Σενάριο 12 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3330 0.3330 0.3330 0.3330 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
1.4238 1.4238 1.4238 1.4238 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7568 1.7568 1.7568 1.7568 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 81.7740 81.7740 81.7740 81.7740 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.57 100.57 100.57 100.57 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 1166560 1166560 1166560 1166560 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 0.9669 0.9749 0.9891 1.0012 

 
Στη συνέχεια κρατώντας σταθερά το μέγεθος του πληθυσμού, το ποσοστό που 

κρατείται για διασταύρωση, καθώς και το ποσοστό της μετάλλαξης και ίσα με 20 
χρωμοσώματα, 30% και 5% αντίστοιχα, διερευνούνται ποιες είναι οι ιδανικότερες 
παράμετροι για τον αριθμό των μέγιστων γενεών και για τον αριθμό των συνεχόμενων 
γενεών για τις οποίες αν η βελτίωση της καλύτερης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης 
είναι μικρότερη του 0.0165 $/h τότε τερματίζεται ο γενετικός αλγόριθμός. Πιο συγκεκριμένα 
θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.32. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 13 έως 16 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 
και θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού 
κινήτρου και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται 
στον Πίνακα 6.33. 
 

Πίνακας 6.32: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου μέγιστου αριθμού γενεών 
συνεχόμενου αριθμού γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για το δίκτυο των 

15 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

13 20 30 5 8 50 10 
14 20 30 5 8 150 25 
15 20 30 5 8 300 50 
16 20 30 5 8 450 75 
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Πίνακας 6.33: Επίδραση του μέγιστου αριθμού γενεών, καθώς και του αριθμού συνεχόμενων 
γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 

ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 13 Σενάριο 14 Σενάριο 15 Σενάριο 16 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3330 0.3330 0.3330 0.3330 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
1.4238 1.4238 1.4238 1.4238 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7568 1.7568 1.7568 1.7568 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 81.7740 81.7740 81.7740 81.7740 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.57 100.57 100.57 100.57 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 1166560 1166560 1166560 1166560 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 0.3476 0.5498 0.9669 1.5395 

 
Από τον Πίνακα 6.33 φαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν επηρεάζονται 

τα αποτελέσματα από τον μέγιστο αριθμό γενεών και τον αριθμό των συνεχόμενων γενεών 
που η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι σταθερή, και έτσι επιλέγονται οι παρακάτω 
σαν βέλτιστοι παράμετροι του γενετικού αλγόριθμου: 

 
• Μέγεθος πληθυσμού : 20  
• Ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται για διασταύρωση (%) : 30 
• Πιθανότητα μετάλλαξης του πληθυσμού (%) : 5 
• Αριθμός bits σε κάθε παράμετρο : 8 
• Μέγιστος αριθμός γενεών: 50 
• Αριθμός συνεχόμενων γενεών στις οποίες η βέλτιστη λύση της αντικειμενικής 

συνάρτησης παραμένει σταθερή: 10 
 

Στο Σχήμα 6.3 φαίνεται η εξέλιξη της καλύτερης λύσης σε σχέση με τις γενιές, και 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η καλύτερη λύση βρίσκεται από την αρχικοποίηση του 
πληθυσμού, και για αυτό το λόγο ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται στις 10 πρώτες γενιές. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το δίκτυο είναι αρκετά μικρό και εφόσον επιλέγεται να 
εγκατασταθεί μόνο μια ΜΔΠ οι πιθανές λύσεις είναι οι ζυγοί 2 έως 15 και έτσι προκύπτουν 
μόλις 14 πιθανοί συνδυασμοί.  

Στον Πίνακα 6.34 φαίνονται ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ, καθώς και η 
αντίστοιχη παραγωγή της σε MW. 

 
Πίνακας 6.34: Βέλτιστη λύση για εγκατάσταση μιας ΜΔΠ στο δίκτυο των 15 ζυγών 

 
Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ Βέλτιστη παραγωγή ενεργού ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

4 0.707 
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Σχήμα 6.3: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με την εξέλιξη των γενεών του 

γενετικού αλγόριθμου για το δίκτυο των 15 ζυγών 
 
 

6.3.3 Διερεύνηση επίδρασης πολλαπλών εκτελέσεων του γενετικού αλγορίθμου στα 
αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 ζυγών 

 
Σε αυτή την ενότητα διερευνάται κατά πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα αν 

εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος πολλαπλές φορές. Πιο συγκεκριμένα αρχικά θα 
εκτελεστεί το πρόβλημα για 10, 20 και 40 διαδοχικές εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, 
χωρίς όμως να περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε 
εκτέλεση. Δηλαδή σε κάθε νέα εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ο αρχικός πληθυσμός 
είναι τελείως τυχαίος. 

Από την ανάλυση που έγινε προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο γενετικός αλγόριθμος 
και στις τρείς περιπτώσεις είχε 100% επιτυχία εύρεσης της καλύτερης λύσης. Η βέλτιστη 
λύση είναι η ίδια με αυτή του Πίνακα 6.34, δηλαδή η εγκατάσταση ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 
0.707 MW στο ζυγό 4. 

Οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για διαδοχικές εκτελέσεις 10, 20 και 40 διαδοχικές 
φορές αντίστοιχα φαίνονται στον Πίνακα 6.35. 
 

Πίνακας 6.35: Συνολικός χρόνος εκτέλεσης πολλαπλών εκτελέσεων του γενετικού 
αλγορίθμου, χωρίς το πέρασμα των καλύτερων λύσεων στην επόμενη εκτέλεση για το δίκτυο 

των 15 ζυγών 
 

Αριθμός φορών εκτέλεσης του γενετικού 
αλγορίθμου Συνολικός χρόνος εκτέλεσης (min) 

10 9.78 
20 19.8 
40 39 

 
Στη συνέχεια εκτελείται ο γενετικός αλγόριθμος 40 διαδοχικές φορές, αλλά αυτή τη 

φόρα στον αρχικό πληθυσμό της επόμενης εκτέλεσης περνιούνται οι καλύτερες τιμές των 
προηγούμενων εκτελέσεων και στην περίπτωση αυτή ο γενετικός αλγόριθμος είχε 100% 
επιτυχία εύρεσης της βέλτιστης λύσης. Η βέλτιστη αυτή λύση είναι πάλι αυτή του Πίνακα 
6.34, δηλαδή η εγκατάσταση ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.707 MW στο ζυγό 4.  

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης σε αυτήν την περίπτωση ήταν 29 min. Σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο για την περίπτωση που δεν περνιούνται οι καλύτερες λύσεις στις επόμενες 
εκτελέσεις , ο οποίος για 40 διαδοχικές εκτελέσεις ήταν 39 min όπως φαίνεται από τον 

1,700 
1,710 
1,720 
1,730 
1,740 
1,750 
1,760 
1,770 
1,780 
1,790 
1,800 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Συνολικό 
χρηματικό 

κίνητρο ($/h) 

Αριθμός γενιάς 
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Πίνακα 6.35, είναι σημαντικά μειωμένος και το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς σε 
αυτή τη περίπτωση από την δεύτερη εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου και ύστερα στον 
αρχικό πληθυσμό περνιέται η βέλτιστη λύση κάνοντας έτσι την σύγκλισή του πολύ ταχύτερη. 
 
6.3.4 Διερεύνηση επίδρασης των διάφορων solvers του MATPOWER στα 

αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή δοκιμάζονται για την εκτέλεση της βέλτιστης ροής φορτίου οι 
διάφοροι solvers οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από το λογισμικό MATPOWER. Πιο 
συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τους 7 διαφορετικούς 
solver όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 και τα αποτελέσματα για τον κάθε ένα από 
αυτούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.36. 

 
Πίνακας 6.36: Αποτελέσματα εκτέλεσης για τους διάφορους solver για το δίκτυο 15 ζυγών 

 
solver MIPS MIPS-sc PDIPM SC-PDIPM TRALM MINOPF fmincon 

Χρηματικό 
κίνητρο 

διασύνδεσης 
ΜΔΠ ($/h) 

0.3330 0.3330 0.3330 0.3330 - 0.3330 0.3330 

Χρηματικό 
κίνητρο 
μείωσης 

απωλειών 
ενεργού 

ισχύος ($/h) 

1.4238 1.4238 1.4238 1.4238 - 1.4238 1.4238 

Συνολικό 
χρηματικό 

κίνητρο 
($/h) 

1.7568 1.7568 1.7568 1.7568 - 1.7568 1.7568 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
πριν την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 - 0.02198 0.02198 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
μετά την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.00400 0.00400 0.00400 0.00400 - 0.00400 0.00400 

Μείωση 
απωλειών 
ενεργού 

ισχύος (%) 

81.7740 81.7740 81.7740 81.7740 - 81.7740 81.7740 

Συνολική 
διείσδυση 
της ΜΔΠ 

στο δίκτυο 
(%) 

100.57 100.57 100.57 100.57 - 100.57 100.57 

Συνολικό 
κόστος 

επένδυσης 
($) 

1166560 1166560 1166560 1166560 - 1166560 1166560 
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Από τα αποτελέσματα γίνεται αντιληπτό ότι συνέκλιναν οι 6 από τους 7 διαθέσιμους 
solvers και πιο συγκεκριμένα δεν κατάφερε να συγκλίνει ο solver TRALM. Ακόμα από τα 
αποτελέσματα φαίνεται ότι οι υπόλοιποι 6 solvers, που συνέκλιναν, συνέκλιναν στο ίδιο 
αποτέλεσμα, δηλαδή σε αυτό του Πίνακα 6.34 το οποίο είναι η εγκατάσταση ΜΔΠ 
ονομαστικής ισχύος 0.707 ΜW στον ζυγό 4 και ο solver MINOPF συνέκλινε γρηγορότερα 
από όλους τους υπόλοιπους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.37. Πιο συγκεκριμένα στον 
Πίνακα 6.37 παρουσιάζονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για κάθε ένα από τους solvers. 
 
Πίνακας 6.37: Συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για τους διάφορους solvers για το δίκτυο των 15 

ζυγών 
 

solver Συνολικός χρόνος εκτέλεσης (min) 
MIPS 3.0562 

MIPS-sc 3.1631 
PDIPM 0.9669 

SC-PDIPM 1.0482 
TRALM - 
MINOPF 0.3783 
fmincon 5.4129 

  
 
6.3.5 Διερεύνηση επίδρασης της αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τις περιπτώσεις όπου αρχικά η 
αντικειμενική συνάρτηση είναι μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου από την σύνδεση 
ΜΔΠ και ύστερα η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου από την 
σύνδεση ΜΔΠ. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών περιπτώσεων φαίνονται στον Πίνακα 6.38. 

Από τον Πίνακα 6.38 συμπεραίνεται ότι στη περίπτωση όπου η αντικειμενική 
συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου μετά την είσοδο ΜΔΠ στο 
δίκτυο, το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) για τον διαχειριστή θα είναι ελαφρώς πιο 
αυξημένο σε σχέση με αυτό όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η ελαχιστοποίηση των 
απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ. Σε αντίθεση, στην περίπτωση 
που επιλεγεί ως αντικειμενική συνάρτηση η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ τότε παρατηρείται μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των 
απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με αυτή όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η 
μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου. Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως 
φυσιολογικά, καθώς στην περίπτωση που στόχος είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού 
κινήτρου είναι λογικό να αναμένεται μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή 
κέρδος για τον διαχειριστή και μικρότερη μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με 
την περίπτωση όπου τίθεται σαν στόχος η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος.    
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Πίνακας 6.38: Αποτελέσματα εκτέλεσης ανάλογα με την αντικειμενική συνάρτηση για το 
δίκτυο των 15 ζυγών 

 
Αντικειμενική 

συνάρτηση 
Μεγιστοποίηση χρηματικού κινήτρου Ελαχιστοποίηση απωλειών ενεργού 

ισχύος 

Βέλτιστη λύση 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 
4 0.707 4 0.694 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ 

($/h) 
0.3330 0.3265 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος 
($/h) 

1.4238 1.4237 

Συνολικό 
χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
1.7568 1.7502 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

πριν την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

μετά την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.00400 0.00400 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 81.7740 81.7791 

Συνολική διείσδυση 
της ΜΔΠ στο 

δίκτυο (%) 
100.57 98.66 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 1166560 1144422 

 
 
6.3.6 Διερεύνηση επίδρασης των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι διαφορές που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 
για τέσσερα σενάρια, κάθε ένα από τα οποία έχει διαφορετικούς επιπλέον περιορισμούς στην 
βέλτιστη ροή φορτίου. Τα σενάρια αυτά και οι επιπλέον περιορισμοί φαίνονται στον Πίνακα 
6.39.  

Για όλα τα σενάρια ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί που τίθενται από το δίκτυο και 
αυτοί είναι τα μέτρα της τάσης σε κάθε ζυγό να μην ξεπερνούν το ±6% της ονομαστικής 
τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 
3MVA. 

Τα αποτελέσματα για αυτά τα σενάρια φαίνονται στους Πίνακες 6.40 και 6.41. Πιο 
συγκεκριμένα στον Πίνακα 6.40 φαίνονται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια τα 
αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση στις απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου, η 
συνολική διείσδυση της ΜΔΠ στο δίκτυο, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι 
συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ στον Πίνακα 6.41 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο 
βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική της ισχύ. 
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Πίνακας 6.39: Σενάρια με επιπλέον περιορισμούς για το δίκτυο των 15 ζυγών  
 

Σενάριο Επιπλέον περιορισμοί 
17 - 
18 Η ΜΔΠ να έχει σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9. 

19 
Η ΜΔΠ να έχει σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 

και παράλληλα το κόστος της επένδυσης να μην 
ξεπερνά τις 825000$ 

20 
Η ΜΔΠ να έχει σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 
και παράλληλα η διείσδυση στο δίκτυο να μην ξεπερνά 

το 80% 
 

Πίνακας 6.40: Επίδραση του των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το δίκτυο 
των 15 ζυγών  

 
Παράμετρος Σενάριο 17 Σενάριο 18 Σενάριο 19 Σενάριο 20 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3326 0.3330 0.2355 0.2648 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
1.4593 1.4238 1.3763 1.3847 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7919 1.7568 1.6118 1.6495 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.00356 0.00400 0.00461 0.00450 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 83.8121 81.7740 79.0506 79.5263 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.50 100.57 71.12 80 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 1165791 1166560 825000 927960 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 1.1118 0.9669 1.6750 1.1096 

  
Πίνακας 6.41: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ στο δίκτυο 15 ζυγών και αντίστοιχη παραγωγή 

ενεργού ισχύος ανάλογα με τους περιορισμούς  
 

Σενάριο Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της 
ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή ενεργού 
ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

Σενάριο 17 4 0.706 
Σενάριο 18 4 0.707 
Σενάριο 19 11 0.500 
Σενάριο 20 10 0.562 

 
Από τους Πίνακες 6.40 έως 6.41 προκύπτει ότι όσο πιο πολλοί περιορισμοί τίθενται 

στο πρόβλημα, τόσο πιο μικρό είναι το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) του διαχειριστή 
του δικτύου, καθώς και τόσο πιο μικρή είναι η ποσοστιαία μείωση απωλειών ενεργού ισχύος. 
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6.3.7 Διερεύνηση επίδρασης του αριθμού των ΜΔΠ στα αποτελέσματα για το δίκτυο 
των 15 ζυγών 

 
Στην ενότητα αυτή διερευνάται πως επηρεάζονται τα αποτελέσματα, σε περίπτωση 

που εγκατασταθούν 1, 2, 3, 4 και 5 ΜΔΠ αντίστοιχα. Θεωρείται ότι η αντικειμενική 
συνάρτηση του προβλήματος σε κάθε περίπτωση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού 
κινήτρου και επιπλέον ότι ο συντελεστής ισχύος της κάθε ΜΔΠ που πρόκειται να συνδεθεί 
στο δίκτυο είναι σταθερός και ίσος με 0.9 επαγωγικός.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ύστερα από την εκτέλεση της κάθε περίπτωσης 
με τον solver PDIPM,  παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.42 έως 6.43. Πιο συγκεκριμένα στον 
Πίνακα 6.42 φαίνονται για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση 
απωλειών, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ 
στον Πίνακα 6.43 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της 
ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική της ισχύ. 
 

Πίνακας 6.42: Αποτελέσματα για το δίκτυο των 15 ζυγών ανάλογα με τον αριθμό 
εγκατάστασης ΜΔΠ  

 
Παράμετρος 1 ΜΔΠ 2 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 4 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.3330 0.3272 0.3315 0.3315 0.3315 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος ($/h) 
1.4238 1.6394 1.6538 1.6658 1.6677 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 1.7568 1.9666 1.9853 1.9973 1.9992 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου πριν 
την είσοδο ΜΔΠ (MW) 

0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 0.02198 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου μετά 
την είσοδο ΜΔΠ (MW) 

0.00400 0.00128 0.00110 0.00095 0.00093 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 81.7740 94.1611 94.9832 95.6816 95.7839 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 100.57 98.85 100.16 100.14 100.13 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 1166560 1146651 1161768 1161514 1161478 

Συνολικός χρόνος 
εκτέλεσης (min) 0.9669 1.7458 1.5718 1.5858 1.6365 

 
Από τον Πίνακα 6.42 γίνεται αντιληπτό ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ΜΔΠ, τόσο 

αυξάνεται και το συνολικό χρηματικό κίνητρο, καθώς και η συνολική μείωση ενεργού ισχύος 
του δικτύου. Βέβαια η αύξηση αυτή, όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ΜΔΠ γίνεται όλο και 
μικρότερη. 

Επιπλέον από τον Πίνακα 6.43 προκύπτει ότι  στον ζυγό 4 θα συνδεθεί μια ΜΔΠ και 
στις πέντε περιπτώσεις που θεωρήθηκαν ενώ στον ζυγό 13 θα τοποθετηθούν ΜΔΠ στις 
τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις (π.χ. για εγκατάσταση 2, 3, 4, 5 ΜΔΠ).  

Έτσι, πιο συγκεντρωτικά, στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6.44 φαίνεται ο αριθμός 
των ΜΔΠ, στην δεύτερη στήλη το συνολικό χρηματικό κίνητρο που προκύπτει και στην 
τρίτη η συνολική μείωση απωλειών ενεργού ισχύος. Στα Σχήματα 6.4 και 6.5 παρουσιάζονται 
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η γραφική παράσταση των ΜΔΠ συναρτήσει του συνολικού χρηματικού κινήτρου και των 
συνολικών απωλειών αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 6.43: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ και αντίστοιχη παραγωγή ενεργού ισχύος 

ανάλογα με τον αριθμό ΜΔΠ που εγκαθίστανται στο δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Ζυγός 
τοποθέτησης 

ΜΔΠ 

Ονομαστική ισχύς ΜΔΠ που εγκαθίστανται (MW) 

1 ΜΔΠ 2 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 4 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 

3 - - 0.101 0.101 0.101 
4 0.707 0.452 0.360 0.288 0.302 
7 - - - 0.071 - 
9 - - - - 0.057 

13 - 0.243 0.243 0.243 0.175 
14 - - - - 0.068 

Σύνολο 0.707 0.695 0.704 0.704 0.704 
 

 
Πίνακας 6.44: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση διάφορων ΜΔΠ για το 

δίκτυο των 15 ζυγών 
 

Αριθμός ΜΔΠ 
Συνολικό χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
Μείωση απωλειών ενεργού 

ισχύος (%) 
1 1.7568 81.7740 
2 1.9666 94.1611 
3 1.9853 94.9832 
4 1.9973 95.6816 
5 1.9992 95.7839 

 
 

 
Σχήμα 6.5: Συνολικό χρηματικό κίνητρο σε σχέση με το πλήθος εγκαταστημένων ΜΔΠ για 

το δίκτυο των 15 ζυγών 
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Σχήμα 6.6: Συνολική μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με το πλήθος των 

εγκαταστημένων ΜΔΠ για το δίκτυο των 15 ζυγών 
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6.4 ΔΙΚΤΥΟ 31 ΖΥΓΩΝ 
 
6.4.1 Δεδομένα δικτύου 31 ζυγών 
 

Θεωρείται δίκτυο 31 ζυγών και 30 γραμμών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.7. Στο ζυγό 
1 βρίσκεται ο υποσταθμός ΥΤ/ΜΤ και για αυτό το λόγο θεωρείται ως ζυγός ταλάντωσης, 
θεωρώντας ότι σε αυτό το ζυγό δεν μπορεί να συνδεθεί ΜΔΠ. Οι υπόλοιποι ζυγοί του 
συστήματος είναι ζυγοί φορτίου (PQ) και τα δεδομένα του δικτύου φαίνονται στον Πίνακα 
6.45. Για το συγκεκριμένο δίκτυο, η βασική ισχύς είναι SBASE=0.1MVA και η βασική τάση 
είναι VBASE=11kV.  
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Σχήμα 6.7: Μονογραμμικό διάγραμμα δικτύου 31ζυγών 

 
 

Θεωρείται η περίπτωση όπου στο δίκτυο των 31 ζυγών εγκαθίστανται δύο ΜΔΠ οι 
οποίες έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 και τα χρηματικά κίνητρα σύνδεσης των 
ΜΔΠ και μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου δίνονται από τις σχέσεις 6.1 
και 6.2 αντίστοιχα. Δηλαδή το χρηματικό κίνητρο σύνδεσης των ΜΔΠ είναι 0.47089 $/MWh 
και το χρηματικό κίνητρο μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος είναι 79.2 $/MWh. 
Επιπλέον οι περιορισμοί του δικτύου είναι τα μέτρα των τάσεων για κάθε ζυγό να είναι εντός 
των ορίων ± 6% της ονομαστικής τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει 
φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 3MVA. Στις ενότητες 6.4.2 έως 6.4.7 θα διερευνηθεί η 
επίδραση που έχουν οι διάφορες παράμετροι του προβλήματος στα αποτελέσματα.  
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Πίνακας 6.45: Δεδομένα δικτύου 31 ζυγών 
 

Γραμμή 
Ζυγός 

αναχώρησης 
Ζυγός 
άφιξης 

R (Ω) Χ (Ω) 
P ζυγού 
άφιξης 
(ΜW) 

Q ζυγού 
άφιξης 
(MW) 

1 1 2 1.097 1.074 0.100 0.090 
2 2 3 1.463 1.432 0.060 0.040 
3 3 4 0.731 0.716 0.150 0.130 
4 4 5 0.366 0.358 0.075 0.050 
5 5 6 1.828 1.790 0.015 0.009 
6 6 7 1.097 1.074 0.018 0.014 
7 7 8 0.731 0.716 0.013 0.010 
8 8 9 0.731 0.716 0.016 0.011 
9 4 10 1.080 0.734 0.020 0.010 
10 10 11 1.620 1.101 0.016 0.009 
11 11 12 1.080 0.734 0.050 0.040 
12 12 13 1.350 0.917 0.105 0.090 
13 13 14 0.810 0.550 0.025 0.015 
14 14 15 1.944 1.321 0.040 0.025 
15 7 16 1.080 0.734 0.100 0.060 
16 16 17 1.620 1.101 0.040 0.030 
17 1 18 1.097 1.074 0.060 0.030 
18 18 19 0.366 0.358 0.040 0.025 
19 19 20 1.463 1.432 0.015 0.009 
20 20 21 0.914 0.895 0.013 0.007 
21 21 22 0.804 0.787 0.030 0.020 
22 22 23 1.133 1.110 0.090 0.050 
23 23 24 0.475 0.465 0.050 0.030 
24 19 25 2.214 1.505 0.060 0.040 
25 25 26 1.620 1.110 0.100 0.080 
26 26 27 1.080 0.734 0.080 0.065 
27 27 28 0.540 0.367 0.100 0.060 
28 28 29 0.540 0.367 0.100 0.055 
29 29 30 1.080 0.734 0.120 0.070 
30 30 31 1.080 0.734 0.105 0.070 

Σύνολο 1.806 1.244 

 
 
6.4.2 Διερεύνηση επίδρασης παραμέτρων γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα 

για το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Αρχικά στην ενότητα αυτή διερευνάται ποιό είναι το καλύτερο μέγεθος του 
πληθυσμού και η επιλογή γίνεται με βάση την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης που 
προκύπτει κάθε φορά, καθώς και από τον συνολικό χρόνο που διαρκεί η εκτέλεση. Πιο 
συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.46. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 1 έως 4 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου και 
επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 
6.47. 

Από τον Πίνακα 6.47 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα τα διάφορα 
μεγέθη του πληθυσμού που διερευνήθηκαν δεν επηρεάζουν την βέλτιστη λύση και έτσι η 
ιδανικότερη επιλογή πληθυσμού θα ήταν αυτή με μέγεθος 20 χρωμοσωμάτων, καθώς με αυτό 
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το μέγεθος πληθυσμού ο χρόνος εκτέλεσης είναι ο μικρότερος δυνατός και είναι ίσος με 
1.7722 min. 
 
Πίνακας 6.46: Σενάρια για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους πληθυσμού για το δίκτυο 

των 31 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

1 20 50 15 8 300 50 
2 30 50 15 8 300 50 
3 40 50 15 8 300 50 
4 50 50 15 8 300 50 

 
Πίνακας 6.47: Επίδραση μεγέθους πληθυσμού γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα για 

το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.8012 0.8012 0.8012 0.8012 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
5.3641 5.3641 5.3641 5.3641 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 6.1653 6.1653 6.1653 6.1653 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.01125 0.01125 0.01125 0.01125 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 85.7604 85.7604 85.7604 85.7604 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 94.21 94.21 94.21 94.21 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 2807427 2807427 2807427 2807427 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 1.7722 1.8364 2.9189 3.5941 

 
Στη συνέχεια κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 20 

χρωμοσώματα, διερευνάται ποιο είναι το ιδανικότερο ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται 
για διασταύρωση. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 
6.48.  

Υλοποιώντας τα σενάρια 5 έως 8 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.49. 

Από τον Πίνακα 6.49 προκύπτει ότι η βέλτιστη επιλογή ποσοστού του πληθυσμού 
που κρατείται για διασταύρωση είναι 40%, καθώς σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη λύση στον μικρότερο δυνατό χρόνο, δηλαδή σε 1.5092 min. 
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Πίνακας 6.48: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου ποσοστού του πληθυσμού που κρατείται 
για διασταύρωση στο δίκτυο των 31 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

5 20 30 15 8 300 50 
6 20 40 15 8 300 50 
7 20 50 15 8 300 50 
8 20 60 15 8 300 50 

 
Πίνακας 6.49: Επίδραση πληθυσμού του γενετικού αλγορίθμου που κρατείται για 

διασταύρωση στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 Σενάριο 4 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.8012 0.8012 0.8012 0.7101 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
5.3641 5.3641 5.3641 5.2430 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 6.1653 6.1653 6.1653 5.9531 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.01125 0.01125 0.01125 0.01278 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 85.7604 85.7604 85.7604 83.8238 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 94.21 94.21 94.21 83.50 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 2807427 2807427 2807427 2488241 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 2.6862 1.5092 1.7722 1.2257 

 
Τέλος κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 20 χρωμοσώματα 

και το ποσοστό που κρατείται για διασταύρωση και αυτό σταθερό και ίσο με 40%, 
διερευνάται ποιά είναι η ιδανικότερη πιθανότητα μετάλλαξης. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται 
τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.50. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 9 έως 12 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.51. 

Από τον Πίνακα 6.51 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα οι διάφορες 
πιθανότητες μετάλλαξης που διερευνήθηκαν δεν επηρεάζουν την βέλτιστη λύση και έτσι η 
ιδανικότερη πιθανότητα μετάλλαξης θα ήταν 20%, καθώς με αυτή ο χρόνος εκτέλεσης είναι ο 
μικρότερος δυνατός και είναι ίσος με 1.3026 min. 
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Πίνακας 6.50: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλης πιθανότητας μετάλλαξης για το δίκτυο 
των 31 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

9 20 40 5 8 300 50 
10 20 40 10 8 300 50 
11 20 40 15 8 300 50 
12 20 40 20 8 300 50 

 
Πίνακας 6.51: Επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης του πληθυσμού του γενετικού 

αλγόριθμου στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 9 Σενάριο 10 Σενάριο 11 Σενάριο 12 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.8012 0.8012 0.8012 0.8012 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
5.3641 5.3641 5.3641 5.3641 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 6.1653 6.1653 6.1653 6.1653 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.01125 0.01125 0.01125 0.01125 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 85.7604 85.7604 85.7604 85.7604 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 94.21 94.21 94.21 94.21 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 2807427 2807427 2807427 2807427 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 2.1756 1.8252 1.5092 1.3026 

 
Στη συνέχεια κρατώντας σταθερά το μέγεθος του πληθυσμού, το ποσοστό που 

κρατείται για διασταύρωση, καθώς και το ποσοστό της μετάλλαξης και ίσα με 20 
χρωμοσώματα, 40% και 20% αντίστοιχα, διερευνούνται ποιες είναι οι ιδανικότερες 
παράμετροι για τον αριθμό των μέγιστων γενεών και για τον αριθμό των συνεχόμενων 
γενεών για τις οποίες αν η βελτίωση της καλύτερης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης 
είναι μικρότερη του 0.0165 $/h τότε τερματίζεται ο γενετικός αλγόριθμός. Πιο συγκεκριμένα 
θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.52. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 13 έως 16 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 
και θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού 
κινήτρου και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται 
στον Πίνακα 6.53. 
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Πίνακας 6.52: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου μέγιστου αριθμού γενεών συνεχόμενου 
αριθμού γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για το δίκτυο των 31 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

13 20 40 20 8 50 10 
14 20 40 20 8 150 25 
15 20 40 20 8 300 50 
16 20 40 20 8 450 75 

 
Πίνακας 6.53: Επίδραση του μέγιστου αριθμού γενεών, καθώς και του αριθμού συνεχόμενων 
γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 

ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 13 Σενάριο 14 Σενάριο 15 Σενάριο 16 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.7376 0.7708 0.8012 0.8012 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
5.1979 5.3180 5.3641 5.3641 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 5.9355 6.0888 6.1653 6.1653 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.01334 0.01183 0.01125 0.01125 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 83.1035 85.0225 85.7604 85.7604 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 86.74 90.64 94.21 94.21 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 2584659 2700955 2807427 2807427 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 0.5786 0.7059 1.3026 3.6632 

 
Από τον Πίνακα 6.53 φαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα ο βέλτιστος 

μέγιστος αριθμός γενεών και ο βέλτιστος αριθμός των συνεχόμενων γενεών που η τιμή της 
αντικειμενικής συνάρτησης είναι σταθερή είναι 300 και 50 αντίστοιχα, καθώς για αυτές τις 
τιμές επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση στο λιγότερο δυνατό χρόνο, δηλαδή 1.3026 min. Έτσι 
επιλέγονται οι παρακάτω σαν βέλτιστοι παράμετροι του γενετικού αλγόριθμου: 

 
• Μέγεθος πληθυσμού : 20  
• Ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται για διασταύρωση (%) : 40 
• Πιθανότητα μετάλλαξης του πληθυσμού (%) : 20 
• Αριθμός bits σε κάθε παράμετρο : 8 
• Μέγιστος αριθμός γενεών: 300 
• Αριθμός συνεχόμενων γενεών στις οποίες η βέλτιστη λύση της αντικειμενικής 

συνάρτησης παραμένει σταθερή: 50 
Στο Σχήμα 6.8 φαίνεται η εξέλιξη της καλύτερης λύσης σε σχέση με τις γενιές και 

φαίνεται ότι από την 26η γενιά έως την 76η γενιά η καλύτερη τιμή της αντικειμενικής 
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συνάρτησης είναι σταθερή και έτσι ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται. Στον Πίνακα 6.54 
φαίνονται ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης των ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη παραγωγή τους 
σε MW. 

 
Πίνακας 6.54: Βέλτιστη λύση για εγκατάσταση δύο ΜΔΠ στο δίκτυο των 31 ζυγών 

 
Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ Βέλτιστη παραγωγή ενεργού ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

4 0.941 
28 0.760 

 

 
Σχήμα 6.8: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με την εξέλιξη των γενεών του 

γενετικού αλγόριθμου για το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

6.4.3 Διερεύνηση επίδρασης πολλαπλών εκτελέσεων του γενετικού αλγορίθμου στα 
αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 ζυγών 

 
Σε αυτή την ενότητα διερευνάται κατά πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα αν 

εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος πολλαπλές φορές. Πιο συγκεκριμένα αρχικά θα 
εκτελεστεί το πρόβλημα για 40 διαδοχικές εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, χωρίς όμως 
να περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 
Δηλαδή σε κάθε νέα εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ο αρχικός πληθυσμός είναι τελείως 
τυχαίος. 

Από την ανάλυση που έγινε προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο γενετικός αλγόριθμος 
είχε 62.5% επιτυχία εύρεσης της καλύτερης λύσης. Η βέλτιστη λύση είναι η ίδια με αυτή του 
Πίνακα 6.54, δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.941 MW στο ζυγό 4 
και μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.760 MW στον ζυγό 28 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 
6.1653 $/h.  

Στο Σχήμα 6.9 φαίνεται  το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις 
εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, όταν δεν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες 
λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 
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95 ΚΕΦ. 6 ΔΟΚΙΜΕΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Σχήμα 6.9: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις διαδοχικές εκτελέσεις του 
γενετικού αλγορίθμου, όταν δεν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που 

έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση για το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Στη συνέχεια εκτελείται ο γενετικός αλγόριθμος 40 διαδοχικές φορές, αλλά αυτή τη 
φόρα στον αρχικό πληθυσμό της επόμενης εκτέλεσης περνιούνται οι καλύτερες τιμές των 
προηγούμενων εκτελέσεων και στην περίπτωση αυτή ο γενετικός αλγόριθμος είχε 72.5% 
επιτυχία εύρεσης της βέλτιστης λύσης. Η βέλτιστη αυτή λύση είναι πάλι αυτή του Πίνακα 
6.54, δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.941 MW στο ζυγό 4 και μιας 
ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.760 MW στον ζυγό 28 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 6.1653 
$/h.  

Στο Σχήμα 6.10 φαίνεται  το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις 
εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, όταν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες 
λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 

 

 
Σχήμα 6.10: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις διαδοχικές εκτελέσεις του 
γενετικού αλγορίθμου, όταν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που έχουν 

βρεθεί σε κάθε εκτέλεση για το δίκτυο των 31 ζυγών 
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6.4.4 Διερεύνηση επίδρασης των διάφορων solvers του MATPOWER στα 
αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 ζυγών 

 
Στην ενότητα αυτή δοκιμάζονται για την εκτέλεση της βέλτιστης ροής φορτίου οι 

διάφοροι solvers οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από το λογισμικό MATPOWER. Πιο 
συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τους 7 διαφορετικούς 
solver όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 και τα αποτελέσματα για τον κάθε ένα από 
αυτούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.55. 
 

Πίνακας 6.55: Αποτελέσματα εκτέλεσης για τους διάφορους solver για το δίκτυο των 31 
ζυγών 

 
solver MIPS MIPS-sc PDIPM SC-PDIPM TRALM MINOPF fmincon 

Χρηματικό 
κίνητρο 

διασύνδεσης 
ΜΔΠ ($/h) 

0.8012 0.8012 0.8012 0.8012 - - 0.8142 

Χρηματικό 
κίνητρο 
μείωσης 

απωλειών 
ενεργού 

ισχύος ($/h) 

5.3641 5.3641 5.3641 5.3641 - - 5.3153 

Συνολικό 
χρηματικό 

κίνητρο 
($/h) 

6.1653 6.1653 6.1653 6.1653 - - 6.1295 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
πριν την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 - - 0.07897 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
μετά την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.01125 0.01125 0.01125 0.01125 - - 0.01186 

Μείωση 
απωλειών 
ενεργού 

ισχύος (%) 

85.7604 85.7604 85.7604 85.7604 - - 84.9803 

Συνολική 
διείσδυση 
της ΜΔΠ 

στο δίκτυο 
(%) 

94.21 94.21 94.21 94.21 - - 95.74 

Συνολικό 
κόστος 

επένδυσης 
($) 

2807427 2807427 2807427 2807427 - - 2853052 

 
Από τον Πίνακα 6.55 γίνεται αντιληπτό ότι συνέκλιναν οι 5 από τους 7 διαθέσιμους 

solvers και πιο συγκεκριμένα δεν κατάφερε να συγκλίνει ο solver TRALM και ο MINOPF. 
Ακόμα από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι οι 4 από τους 5 solvers, που συνέκλιναν, και πιο 
συγκεκριμένα οι MIPS, MIPS-sc, PDIPM και SC-PDIPM συνέκλιναν στο ίδιο αποτέλεσμα, 
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δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.941 MW στο ζυγό 4 και μιας ΜΔΠ 
ονομαστικής ισχύος 0.760 MW στον ζυγό 28 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 6.1653 $/h ενώ 
ο solver fmincon δεν συνέκλινε στην καλύτερη δυνατή λύση. Ο solver PDIPM συνέκλινε 
γρηγορότερα από όλους τους υπόλοιπους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.56. Πιο 
συγκεκριμένα στον Πίνακα 6.56 παρουσιάζονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για κάθε ένα 
από τους solvers. 
 
Πίνακας 6.56: Συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για τους διάφορους solvers για το δίκτυο των 31 

ζυγών 
 

solver Συνολικός χρόνος εκτέλεσης (min) 
MIPS 6.1816 

MIPS-sc 3.1542 
PDIPM 1.3026 

SC-PDIPM 1.7280 
TRALM - 
MINOPF - 
fmincon 11.2854 

 
 
6.4.5 Διερεύνηση επίδρασης της αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τις περιπτώσεις όπου αρχικά η 
αντικειμενική συνάρτηση είναι μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου από την σύνδεση 
ΜΔΠ και ύστερα η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου από την 
σύνδεση ΜΔΠ. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών περιπτώσεων φαίνονται στον Πίνακα 6.57. 

Από τον Πίνακα 6.57 συμπεραίνεται ότι στη περίπτωση όπου η αντικειμενική 
συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου μετά την είσοδο ΜΔΠ στο 
δίκτυο, το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) για τον διαχειριστή θα είναι ελαφρώς πιο 
αυξημένο σε σχέση με αυτό όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η ελαχιστοποίηση των 
απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ.  

Σε αντίθεση, στην περίπτωση που επιλεγεί ως αντικειμενική συνάρτηση η 
ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ τότε 
παρατηρείται μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με 
αυτή όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου. 

 Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, καθώς στην περίπτωση που 
στόχος είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου είναι λογικό να αναμένεται 
μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή κέρδος για τον διαχειριστή και 
μικρότερη μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με την περίπτωση όπου τίθεται 
σαν στόχος η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος.    
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Πίνακας 6.57: Αποτελέσματα εκτέλεσης ανάλογα με την αντικειμενική συνάρτηση για το 
δίκτυο των 31 ζυγών 

 
Αντικειμενική 

συνάρτηση 
Μεγιστοποίηση χρηματικού κινήτρου Ελαχιστοποίηση απωλειών ενεργού 

ισχύος 

Βέλτιστη λύση 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 
4 0.941 4 0.851 

28 0.760 28 0.715 
Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ 

($/h) 
0.8012 0.7375 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος 
($/h) 

5.3641 5.3955 

Συνολικό 
χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
6.1653 6.1330 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

πριν την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

μετά την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.01125 0.01085 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 85.7604 86.2616 

Συνολική διείσδυση 
της ΜΔΠ στο 

δίκτυο (%) 
94.21 86.72 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 2807427 2584293 

 
 
6.4.6 Διερεύνηση επίδρασης των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι διαφορές που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 
για τέσσερα σενάρια, κάθε ένα από τα οποία έχει διαφορετικούς επιπλέον περιορισμούς στην 
βέλτιστη ροή φορτίου. Τα σενάρια αυτά και οι επιπλέον περιορισμοί φαίνονται στον Πίνακα 
6.58.  

Για όλα τα σενάρια ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί που τίθενται από το δίκτυο και 
αυτοί είναι τα μέτρα της τάσης σε κάθε ζυγό να μην ξεπερνούν το ±6% της ονομαστικής 
τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 
3MVA. 

Τα αποτελέσματα για αυτά τα σενάρια φαίνονται στους Πίνακες 6.59 και 6.60. Πιο 
συγκεκριμένα στον Πίνακα 6.59 φαίνονται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια τα 
αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση στις απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου, η 
συνολική διείσδυση της ΜΔΠ στο δίκτυο, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι 
συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ στον Πίνακα 6.60 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο 
βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική της ισχύ. 
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Πίνακας 6.58: Σενάρια με επιπλέον περιορισμούς για το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

Σενάριο Επιπλέον περιορισμοί 
17 - 

18 
Οι 2 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9. 

19 
Οι 2 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9 και παράλληλα το κόστος της επένδυσης να μην 
ξεπερνά τις 2475000$ 

20 
Οι 2 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9 και παράλληλα η διείσδυση στο δίκτυο να μην 
ξεπερνά το 80% 

 
Πίνακας 6.59: Επίδραση του των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το δίκτυο 

των 31 ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 17 Σενάριο 18 Σενάριο 19 Σενάριο 20 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 0.7612 0.8012 0.7063 0.6803 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
5.4546 5.3641 5.3884 5.3758 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 6.2158 6.1653 6.0947 6.0561 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.01010 0.01125 0.01094 0.01110 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 87.2074 85.7604 86.1483 85.9473 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 89.51 94.21 83.06 80 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 2667299 2807427 2475000 2383920 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 2.3538 1.3026 2.7638 1.4475 

 
Πίνακας 6.60: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ στο δίκτυο 31 ζυγών και αντίστοιχη παραγωγή 

ενεργού ισχύος ανάλογα με τους περιορισμούς  
 

Σενάριο Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της 
ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή ενεργού 
ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

Σενάριο 17 
4 0.887 

28 0.730 

Σενάριο 18 
4 0.941 

28 0.760 

Σενάριο 19 
4 0.806 

28 0.693 

Σενάριο 20 
4 0.786 

29 0.659 
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6.4.7 Διερεύνηση επίδρασης του αριθμού των ΜΔΠ στα αποτελέσματα για το δίκτυο 
των 31 ζυγών 

 
Στην ενότητα αυτή διερευνάται πως επηρεάζονται τα αποτελέσματα, σε περίπτωση 

που εγκατασταθούν 1, 2, 3, 5, 7 και 9 ΜΔΠ αντίστοιχα. Θεωρείται ότι η αντικειμενική 
συνάρτηση του προβλήματος σε κάθε περίπτωση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού 
κινήτρου και επιπλέον ότι ο συντελεστής ισχύος της κάθε ΜΔΠ που πρόκειται να συνδεθεί 
στο δίκτυο είναι σταθερός και ίσος με 0.9 επαγωγικός.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ύστερα από την εκτέλεση της κάθε περίπτωσης 
με τον solver PDIPM,  παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.61 έως 6.62. Πιο συγκεκριμένα στον 
Πίνακα 6.61 φαίνονται για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση 
απωλειών, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ 
στον Πίνακα 6.62 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης των 
ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική τους ισχύ. 
 

Πίνακας 6.61: Αποτελέσματα για το δίκτυο των 31 ζυγών ανάλογα με τον αριθμό 
εγκατάστασης ΜΔΠ  

 
Παράμετρος 1 ΜΔΠ 2 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 7 ΜΔΠ 9 ΜΔΠ 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ 

($/h) 
0.3474 0.8012 0.8529 0.8525 0.8517 0.8516 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος ($/h) 
3.5599 5.3641 5.5226 5.8914 6.0410 6.0625 

Συνολικό 
χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
3.9073 6.1653 6.3755 6.7439 6.8927 6.9140 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

πριν την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 0.07897 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

μετά την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.03403 0.01125 0.00924 0.00459 0.00270 0.00243 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 56.9156 85.7604 88.2946 94.1908 96.5820 96.9257 

Συνολική διείσδυση 
της ΜΔΠ στο δίκτυο 

(%) 
40.85 94.21 100.29 100.24 100.15 100.13 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 1217301 2807427 2988553 2987142 2984352 2983905 

Συνολικός χρόνος 
εκτέλεσης (min) 2.2387 1.3026 2.6203 4.6551 4.5524 3.1074 

 
Έτσι, πιο συγκεντρωτικά, στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6.63 φαίνεται ο αριθμός 

των ΜΔΠ, στην δεύτερη στήλη το συνολικό χρηματικό κίνητρο που προκύπτει και στην 
τρίτη η συνολική μείωση απωλειών ενεργού ισχύος. Στα Σχήματα 6.11 και 6.12 
παρουσιάζονται η γραφική παράσταση των ΜΔΠ συναρτήσει του συνολικού χρηματικού 
κινήτρου και των συνολικών απωλειών αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.62: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ και αντίστοιχη παραγωγή ενεργού ισχύος 
ανάλογα με τον αριθμό ΜΔΠ που εγκαθίστανται στο δίκτυο των 31 ζυγών 

 
Ζυγός 

τοποθέτησης 
ΜΔΠ 

Ονομαστική ισχύς ΜΔΠ που εγκαθίστανται (MW) 

1 ΜΔΠ 2 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 7 ΜΔΠ 9 ΜΔΠ 

3 - - - - - 0.157 
4 0.738 0.941 - - 0.405  
5 - - 0.866 0.397 - 0.180 
7 - - - - - 0.211 
10 - - - - - 0.081 
12 - - - 0.292 - - 
13 - - - - - 0.233 
14 - - - - 0.220 - 
16 - - - 0.194 0.202 - 
18 - - - - 0.130 - 
23 - - 0.249 0.260 0.191 0.199 
25 - - - - - 0.171 
27 - - - - 0.413 - 
28 - 0.760 0.695 - - 0.368 
29 - - - 0.667 - - 
31 - - - - 0.248 0.208 

Σύνολο 0.738 1.701 1.811 1.810 1.809 1.808 
 

Πίνακας 6.63: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση διάφορων ΜΔΠ για το 
δίκτυο των 31 ζυγών 

 

Αριθμός ΜΔΠ 
Συνολικό χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
Μείωση απωλειών ενεργού 

ισχύος (%) 
1 3.9073 56.9156 
2 6.1653 85.7604 
3 6.3755 88.2946 
5 6.7439 94.1908 
7 6.8927 96.5820 
9 6.9140 96.9257 
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Σχήμα 6.11: Συνολικό χρηματικό κίνητρο σε σχέση με το πλήθος εγκαταστημένων ΜΔΠ για 

το δίκτυο των 31 ζυγών 
 

 
Σχήμα 6.12: Συνολική μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με το πλήθος των 

εγκαταστημένων ΜΔΠ για το δίκτυο των 31 ζυγών 
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6.5 ΔΙΚΤΥΟ 69 ΖΥΓΩΝ 
 
6.5.1 Δεδομένα δικτύου 69 ζυγών 
 

Θεωρείται δίκτυο 69 ζυγών και 68 γραμμών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.13. Το 
συγκεκριμένο δίκτυο αποτελείται από δύο υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και στους ζυγούς αυτούς δεν 
μπορεί να συνδεθεί ΜΔΠ. Οι υπόλοιποι ζυγοί του συστήματος είναι ζυγοί φορτίου (PQ) και 
τα δεδομένα του δικτύου φαίνονται στον Πίνακα 6.64. Για το συγκεκριμένο δίκτυο, η βασική 
ισχύς είναι SBASE=0.1MVA και η βασική τάση είναι VBASE=11kV.  
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Σχήμα 6.13: Μονογραμμικό διάγραμμα δικτύου 69 ζυγών 
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Πίνακας 6.64: Δεδομένα δικτύου 69 ζυγών 
 

Γραμμή 
Ζυγός 

αναχώρησης 
Ζυγός 
άφιξης 

R (Ω) Χ (Ω) 
P ζυγού 
άφιξης 
(ΜW) 

Q ζυγού 
άφιξης 
(MW) 

1 1 2 1.097 1.074 0.100 0.090 
2 2 3 1.463 1.432 0.060 0.040 
3 3 4 0.731 0.716 0.150 0.130 
4 4 5 0.366 0.358 0.075 0.050 
5 5 6 1.828 1.790 0.015 0.009 
6 6 7 1.097 1.074 0.018 0.014 
7 7 8 0.731 0.716 0.013 0.010 
8 8 9 0.731 0.716 0.016 0.011 
9 4 10 1.080 0.734 0.020 0.010 
10 10 11 1.620 1.101 0.016 0.009 
11 11 12 1.080 0.734 0.050 0.040 
12 12 13 1.350 0.917 0.105 0.090 
13 13 14 0.810 0.550 0.025 0.015 
14 14 15 1.944 1.321 0.040 0.025 
15 7 68 1.080 0.734 0.100 0.060 
16 68 69 1.620 1.101 0.040 0.030 
17 1 16 1.097 1.074 0.060 0.030 
18 18 17 0.366 0.358 0.040 0.025 
19 19 18 1.463 1.432 0.015 0.009 
20 20 19 0.914 0.895 0.013 0.007 
21 21 20 0.804 0.787 0.030 0.020 
22 22 21 1.133 1.110 0.090 0.050 
23 23 22 0.475 0.465 0.050 0.030 
24 19 23 2.214 1.505 0.060 0.040 
25 25 24 1.620 1.110 0.100 0.080 
26 26 25 1.080 0.734 0.080 0.065 
27 27 26 0.540 0.367 0.100 0.060 
28 28 27 0.540 0.367 0.100 0.055 
29 29 28 1.080 0.734 0.120 0.070 
30 30 29 1.080 0.734 0.105 0.070 
31 1 30 0.366 0.358 0.080 0.050 
32 30 31 0.731 0.716 0.060 0.040 
33 31 32 0.731 0.716 0.013 0.008 
34 32 33 0.804 0.787 0.016 0.009 
35 33 34 1.170 1.145 0.050 0.030 
36 34 35 0.768 0.752 0.040 0.028 
37 35 36 0.731 0.716 0.060 0.040 
38 36 37 1.097 1.074 0.040 0.030 
39 37 38 1.463 1.432 0.030 0.025 
40 32 39 1.080 0.734 0.150 0.100 
41 39 40 1.836 0.367 0.060 0.035 
42 40 41 1.296 0.734 0.120 0.070 
43 41 42 1.188 1.248 0.090 0.060 
44 42 43 0.540 0.881 0.018 0.010 
45 40 44 1.080 0.807 0.016 0.010 
46 44 45 0.540 0.367 0.100 0.050 
47 42 46 1.080 0.734 0.060 0.040 
48 35 47 0.540 0.367 0.090 0.070 
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Πίνακας 6.64 (συνέχεια) 
 

49 47 48 1.080 0.734 0.085 0.055 
50 48 49 1.080 0.734 0.100 0.070 
51 49 50 1.080 0.734 0.140 0.090 
52 1 51 0.366 0.358 0.060 0.040 
53 51 52 1.463 1.432 0.020 0.011 
54 52 53 1.463 1.432 0.040 0.030 
55 53 54 0.914 0.895 0.036 0.024 
56 54 55 1.097 1.074 0.030 0.020 
57 55 56 1.097 1.074 0.043 0.030 
58 52 57 0.270 0.183 0.080 0.050 
59 57 58 0.270 0.183 0.240 0.120 
60 58 59 0.810 0.550 0.125 0.110 
61 59 60 1.296 0.881 0.025 0.010 
62 55 61 1.188 0.807 0.010 0.005 
63 61 62 1.188 0.807 0.150 0.130 
64 62 63 0.810 0.550 0.050 0.030 
65 63 64 1.620 1.101 0.030 0.020 
66 62 65 1.080 0.734 0.130 0.120 
67 65 66 0.540 0.367 0.150 0.130 
68 66 67 1.080 0.734 0.025 0.015 

Σύνολο 4.47 3.06 
 

Θεωρείται η περίπτωση όπου στο δίκτυο των 69 ζυγών εγκαθίστανται τρεις ΜΔΠ οι 
οποίες έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 0.9 και τα χρηματικά κίνητρα σύνδεσης των 
ΜΔΠ και μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου δίνονται από τις σχέσεις 6.1 
και 6.2 αντίστοιχα. Δηλαδή το χρηματικό κίνητρο σύνδεσης των ΜΔΠ είναι 0.47089 $/MWh 
και το χρηματικό κίνητρο μείωσης των απωλειών ενεργού ισχύος είναι 79.2 $/MWh. 
Επιπλέον οι περιορισμοί του δικτύου είναι τα μέτρα των τάσεων για κάθε ζυγό να είναι εντός 
των ορίων ± 6% της ονομαστικής τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει 
φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 3MVA. Στις ενότητες 6.5.2 έως 6.5.7 θα διερευνηθεί η 
επίδραση που έχουν οι διάφορες παράμετροι του προβλήματος στα αποτελέσματα.  
 
6.5.2 Διερεύνηση επίδρασης παραμέτρων γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα 

για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Αρχικά στην ενότητα αυτή διερευνάται ποιό είναι το καλύτερο μέγεθος του 
πληθυσμού και η επιλογή γίνεται με βάση την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης που 
προκύπτει κάθε φορά, καθώς και από τον συνολικό χρόνο που διαρκεί η εκτέλεση. Πιο 
συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.65. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 1 έως 4 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου και 
επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 
6.66. 

Από τον Πίνακα 6.66 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα η καλύτερη 
επιλογή μεγέθους του πληθυσμού είναι 50 χρωμοσώματα, καθώς με αυτόν το πληθυσμό 
προκύπτει το μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο, το οποίο είναι ίσο με 14.3126 $/h. 
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Πίνακας 6.65: Σενάρια για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους πληθυσμού για το δίκτυο 
των 69 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

1 20 50 15 8 300 50 
2 30 50 15 8 300 50 
3 40 50 15 8 300 50 
4 50 50 15 8 300 50 

 
Πίνακας 6.66: Επίδραση μεγέθους πληθυσμού γενετικού αλγορίθμου στα αποτελέσματα για 

το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 1.1261 1.3893 1.3545 1.2243 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
12.7422 11.9184 12.6160 13.0883 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 13.8683 13.3077 13.9705 14.3126 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.06664 0.07704 0.06823 0.06227 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 70.7112 66.1398 70.0111 72.6318 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 53.52 66.03 65.38 58.19 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 3945916 4867903 4746225 4289936 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 2.1085 3.1789 4.1637 6.1638 

 
Στη συνέχεια κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 50 

χρωμοσώματα, διερευνάται ποιο είναι το ιδανικότερο ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται 
για διασταύρωση. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 
6.67.  

Υλοποιώντας τα σενάρια 5 έως 8 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.68. 

Από τον Πίνακα 6.68 προκύπτει ότι η βέλτιστη επιλογή ποσοστού του πληθυσμού 
που κρατείται για διασταύρωση είναι 50%, καθώς σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται το 
μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο, το οποίο είναι ίσο με 14.3126 $/h. 
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Πίνακας 6.67: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου ποσοστού του πληθυσμού που κρατείται 
για διασταύρωση στο δίκτυο των 69 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

5 50 30 15 8 300 50 
6 50 40 15 8 300 50 
7 50 50 15 8 300 50 
8 50 60 15 8 300 50 

 
Πίνακας 6.68: Επίδραση πληθυσμού του γενετικού αλγορίθμου που κρατείται για 

διασταύρωση στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Παράμετρος Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 Σενάριο 4 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 1.3001 1.2358 1.2243 1.0783 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
12.9106 13.0405 13.0883 12.6059 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 14.2107 14.2763 14.3126 13.6842 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.06451 0.06287 0.06227 0.06836 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 71.6461 72.3665 72.6318 69.9548 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 61.79 58.74 58.19 51.25 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 4555538 4330253 4289936 3778409 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 5.2253 6.0671 6.1638 6.8745 

 
Τέλος κρατώντας το μέγεθος του πληθυσμού σταθερό και ίσο με 50 χρωμοσώματα 

και το ποσοστό που κρατείται για διασταύρωση και αυτό σταθερό και ίσο με 50%, 
διερευνάται ποιά είναι η ιδανικότερη πιθανότητα μετάλλαξης. Πιο συγκεκριμένα θεωρούνται 
τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.69. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 9 έως 12 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 και 
θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου 
και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον 
Πίνακα 6.70. 

Από τον Πίνακα 6.70 προκύπτει ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα η καλύτερη 
επιλογή πιθανότητας μετάλλαξης είναι 15%, καθώς σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται το 
μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο, το οποίο είναι ίσο με 14.3126 $/h. 
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Πίνακας 6.69: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλης πιθανότητας μετάλλαξης για το 
δίκτυο των 69 ζυγών 

 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

9 50 50 5 8 300 50 
10 50 50 10 8 300 50 
11 50 50 15 8 300 50 
12 50 50 20 8 300 50 

 
Πίνακας 6.70: Επίδραση της πιθανότητας μετάλλαξης του πληθυσμού του γενετικού 

αλγόριθμου στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 9 Σενάριο 10 Σενάριο 11 Σενάριο 12 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 1.1261 1.2112 1.2243 1.0999 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
12.7422 13.0834 13.0883 12.5629 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 13.8683 14.2946 14.3126 13.6628 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.06664 0.06233 0.06227 0.06890 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 70.7112 72.6047 72.6318 69.7162 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 53.52 57.57 58.19 52.28 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 3945916 4243945 4289936 3854045 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 5.3902 5.5805 6.1638 6.2735 

 
Στη συνέχεια κρατώντας σταθερά το μέγεθος του πληθυσμού, το ποσοστό που 

κρατείται για διασταύρωση, καθώς και το ποσοστό της μετάλλαξης και ίσα με 50 
χρωμοσώματα, 50% και 15% αντίστοιχα, διερευνούνται ποιες είναι οι ιδανικότερες 
παράμετροι για τον αριθμό των μέγιστων γενεών και για τον αριθμό των συνεχόμενων 
γενεών για τις οποίες αν η βελτίωση της καλύτερης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης 
είναι μικρότερη του 0.0165 $/h τότε τερματίζεται ο γενετικός αλγόριθμός. Πιο συγκεκριμένα 
θεωρούνται τα σενάρια που φαίνονται στον Πίνακα 6.71. 

Υλοποιώντας τα σενάρια 13 έως 16 στο λογισμικό που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 
και θέτοντας πάλι σαν αντικειμενική συνάρτηση την μεγιστοποίηση του οικονομικού 
κινήτρου και επιλέγοντας τον solver PDIPM, τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται 
στον Πίνακα 6.72. 
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Πίνακας 6.71: Σενάρια για την επιλογή κατάλληλου μέγιστου αριθμού γενεών 
συνεχόμενου αριθμού γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης για το δίκτυο των 

69 ζυγών 
 

Σενάριο 
Μέγεθος 

πληθυσμού 

Ποσοστό του 
πληθυσμού που 
κρατείται για 
διασταύρωση 

(%) 

Πιθανότητα 
μετάλλαξης 

(%) 

Αριθμός 
bits σε κάθε 
παράμετρο 

Μέγιστος 
αριθμός 
γενεών 

Αριθμός 
συνεχόμενων 

γενεών με 
σταθερή τιμή 

αντικειμενικής 
συνάρτησης 

13 50 50 15 8 50 10 
14 50 50 15 8 150 25 
15 50 50 15 8 300 50 
16 20 50 15 8 450 75 

 
Πίνακας 6.72: Επίδραση του μέγιστου αριθμού γενεών, καθώς και του αριθμού συνεχόμενων 
γενεών με σταθερή τιμή αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 

ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 13 Σενάριο 14 Σενάριο 15 Σενάριο 16 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 1.1817 1.2456 1.2243 1.2503 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
12.7847 12.8623 13.0883 13.1102 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 13.9664 14.1079 14.3126 14.3605 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.06610 0.06512 0.06227 0.06199 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 70.9472 71.3780 72.6318 72.7534 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 56.17 59.20 58.19 59.43 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 4140777 4364486 4289936 4381004 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 1.4032 3.2445 6.1638 11.9688 

 
Από τον Πίνακα 6.72 φαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόβλημα ο βέλτιστος 

μέγιστος αριθμός γενεών και ο βέλτιστος αριθμός των συνεχόμενων γενεών που η τιμή της 
αντικειμενικής συνάρτησης είναι σταθερή είναι 450 και 75 αντίστοιχα, καθώς για αυτές τις 
τιμές επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο, το οποίο είναι ίσο με 
14.3605 $/h. Έτσι επιλέγονται οι παρακάτω σαν βέλτιστοι παράμετροι του γενετικού 
αλγόριθμου: 

• Μέγεθος πληθυσμού : 50 
• Ποσοστό του πληθυσμού που κρατείται για διασταύρωση (%) : 50 
• Πιθανότητα μετάλλαξης του πληθυσμού (%) : 15 
• Αριθμός bits σε κάθε παράμετρο : 8 
• Μέγιστος αριθμός γενεών: 450 
• Αριθμός συνεχόμενων γενεών στις οποίες η βέλτιστη λύση της αντικειμενικής 

συνάρτησης παραμένει σταθερή: 75 
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Στο Σχήμα 6.14 φαίνεται η εξέλιξη της καλύτερης λύσης σε σχέση με τις γενιές και 
φαίνεται ότι από την 44η γενιά έως την 119η γενιά η καλύτερη τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης είναι σταθερή και έτσι ο γενετικός αλγόριθμος τερματίζεται. Στον Πίνακα 6.73 
φαίνονται ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης των ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη παραγωγή τους 
σε MW. 

 
Πίνακας 6.73: Βέλτιστη λύση για εγκατάσταση τριών ΜΔΠ στο δίκτυο των 69 ζυγών 

 
Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ Βέλτιστη παραγωγή ενεργού ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

26 0.738 
35 1.028 
62 0.889 

 

 
Σχήμα 6.14: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με την εξέλιξη των γενεών του 

γενετικού αλγόριθμου για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 
6.5.3 Διερεύνηση επίδρασης πολλαπλών εκτελέσεων του γενετικού αλγορίθμου στα 

αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Σε αυτή την ενότητα διερευνάται κατά πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα αν 
εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος πολλαπλές φορές. Πιο συγκεκριμένα αρχικά θα 
εκτελεστεί το πρόβλημα για 60 διαδοχικές εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, χωρίς όμως 
να περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 
Δηλαδή σε κάθε νέα εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου ο αρχικός πληθυσμός είναι τελείως 
τυχαίος. 

Από την ανάλυση που έγινε προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο γενετικός αλγόριθμος 
είχε 16.67% επιτυχία εύρεσης της καλύτερης λύσης. Η βέλτιστη λύση είναι η ίδια με αυτή 
του Πίνακα 6.73, δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.738 MW στο 
ζυγό 26, μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 1.028 MW στον ζυγό 35 και μιας ΜΔΠ ονομαστικής 
ισχύος 0.889 MW στον ζυγό 62 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 14.3605$/h.  

Στο Σχήμα 6.15 φαίνεται  το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις 
εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, όταν δεν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες 
λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 
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Σχήμα 6.15: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις διαδοχικές εκτελέσεις του 
γενετικού αλγορίθμου, όταν δεν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που 

έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Στη συνέχεια εκτελείται ο γενετικός αλγόριθμος 60 διαδοχικές φορές, αλλά αυτή τη 
φόρα στον αρχικό πληθυσμό της επόμενης εκτέλεσης περνιούνται οι καλύτερες τιμές των 
προηγούμενων εκτελέσεων και στην περίπτωση αυτή ο γενετικός αλγόριθμος είχε 13.33% 
επιτυχία εύρεσης της βέλτιστης λύσης. Η βέλτιστη λύση είναι η ίδια με αυτή του Πίνακα 
6.73, δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.738 MW στο ζυγό 26, μιας 
ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 1.028 MW στον ζυγό 35 και μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.889 
MW στον ζυγό 62 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 14.3605$/h.  

Στο Σχήμα 6.16 φαίνεται  το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις 
εκτελέσεις του γενετικού αλγορίθμου, όταν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες 
λύσεις που έχουν βρεθεί σε κάθε εκτέλεση. 

 
 

 
Σχήμα 6.16: Συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) σε σχέση με τις διαδοχικές εκτελέσεις του 
γενετικού αλγορίθμου, όταν περνάν στην επόμενη εκτέλεση οι καλύτερες λύσεις που έχουν 

βρεθεί σε κάθε εκτέλεση για το δίκτυο των 69 ζυγών 
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6.5.4 Διερεύνηση επίδρασης των διάφορων solvers του MATPOWER στα 
αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 ζυγών 

 
Στην ενότητα αυτή δοκιμάζονται για την εκτέλεση της βέλτιστης ροής φορτίου οι 

διάφοροι solvers οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από το λογισμικό MATPOWER. Πιο 
συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τους 7 διαφορετικούς 
solver όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 και τα αποτελέσματα για τον κάθε ένα από 
αυτούς παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.55. 
 

Πίνακας 6.74: Αποτελέσματα εκτέλεσης για τους διάφορους solver για το δίκτυο των 69 
ζυγών 

 
solver MIPS MIPS-sc PDIPM SC-PDIPM TRALM MINOPF fmincon 

Χρηματικό 
κίνητρο 

διασύνδεσης 
ΜΔΠ ($/h) 

1.2384 1.1695 1.2503 1.1802 - - 1.1845 

Χρηματικό 
κίνητρο 
μείωσης 

απωλειών 
ενεργού 

ισχύος ($/h) 

12.8100 12.5532 13.1102 13.0147 - - 12.9889 

Συνολικό 
χρηματικό 

κίνητρο 
($/h) 

14.0484 13.7227 14.3605 14.1949 - - 14.1734 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
πριν την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 - - 0.22753 

Απώλειες 
ενεργού 

ισχύος του 
δικτύου 
μετά την 
είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 

0.06578 0.06903 0.06199 0.06320 - - 0.06353 

Μείωση 
απωλειών 
ενεργού 

ισχύος (%) 

71.0878 69.6625 72.7534 72.2237 - - 72.0799 

Συνολική 
διείσδυση 
της ΜΔΠ 

στο δίκτυο 
(%) 

58.86 55.58 59.43 56.09 - - 56.30 

Συνολικό 
κόστος 

επένδυσης 
($) 

4339508 4097816 4381004 4135430 - - 4150646 

 
Από τον Πίνακα 6.74 γίνεται αντιληπτό ότι συνέκλιναν οι 5 από τους 7 διαθέσιμους 

solvers και πιο συγκεκριμένα δεν κατάφερε να συγκλίνει ο solver TRALM και ο MINOPF. 
Ακόμα από τον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι ο solver PDIPM συνέκλινε στο καλύτερο 
αποτέλεσμα, δηλαδή η εγκατάσταση  μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 0.738 MW στο ζυγό 26, 
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μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 1.028 MW στον ζυγό 35 και μιας ΜΔΠ ονομαστικής ισχύος 
0.889 MW στον ζυγό 62 με συνολικό χρηματικό κίνητρο 14.3605$/h. Στον Πίνακα 6.75 
παρουσιάζονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για κάθε ένα από τους solvers. 
 
Πίνακας 6.75: Συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης για τους διάφορους solvers για το δίκτυο των 69 

ζυγών 
 

solver Συνολικός χρόνος εκτέλεσης (min) 
MIPS 13.9175 

MIPS-sc 17.0021 
PDIPM 11.9688 

SC-PDIPM 9.3920 
TRALM - 
MINOPF - 
fmincon 60.0266 

 
 
6.5.5 Διερεύνηση επίδρασης της αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή επιλύεται το ίδιο πρόβλημα για τις περιπτώσεις όπου αρχικά η 
αντικειμενική συνάρτηση είναι μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου από την σύνδεση 
ΜΔΠ και ύστερα η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου από την 
σύνδεση ΜΔΠ. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών περιπτώσεων φαίνονται στον Πίνακα 6.76. 

Από τον Πίνακα 6.76 συμπεραίνεται ότι στη περίπτωση όπου η αντικειμενική 
συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου μετά την είσοδο ΜΔΠ στο 
δίκτυο, το συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h) για τον διαχειριστή θα είναι ελαφρώς πιο 
αυξημένο σε σχέση με αυτό όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η ελαχιστοποίηση των 
απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ.  

Σε αντίθεση, στην περίπτωση που επιλεγεί ως αντικειμενική συνάρτηση η 
ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου μετά την είσοδο ΜΔΠ τότε 
παρατηρείται μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με 
αυτή όταν η αντικειμενική συνάρτηση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου. 

 Τα αποτελέσματα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, καθώς στην περίπτωση που 
στόχος είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού κινήτρου είναι λογικό να αναμένεται 
μεγαλύτερο συνολικό χρηματικό κίνητρο ($/h), δηλαδή κέρδος για τον διαχειριστή και 
μικρότερη μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με την περίπτωση όπου τίθεται 
σαν στόχος η ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος.    
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Πίνακας 6.76: Αποτελέσματα εκτέλεσης ανάλογα με την αντικειμενική συνάρτηση για το 
δίκτυο των 69 ζυγών 

 
Αντικειμενική 

συνάρτηση 
Μεγιστοποίηση χρηματικού κινήτρου Ελαχιστοποίηση απωλειών ενεργού 

ισχύος 

Βέλτιστη λύση 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 

Βέλτιστος ζυγός 
τοποθέτησης της 

ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή 
ενεργού ισχύος της 

ΜΔΠ (MW) 
26 0.738 26 0.713 
35 1.028 35 0.990 
62 0.889 63 0.844 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ 

($/h) 
1.2503 1.1990 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος 
($/h) 

13.1102 13.1258 

Συνολικό 
χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
14.3605 14.3248 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

πριν την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

μετά την είσοδο 
ΜΔΠ (MW) 

0.06199 0.06180 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 72.7534 72.8402 

Συνολική διείσδυση 
της ΜΔΠ στο 

δίκτυο (%) 
59.43 56.99 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 4381004 4201329 

 
 
6.5.6 Διερεύνηση επίδρασης των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το 

δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Στην ενότητα αυτή διερευνώνται οι διαφορές που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα 
για τέσσερα σενάρια, κάθε ένα από τα οποία έχει διαφορετικούς επιπλέον περιορισμούς στην 
βέλτιστη ροή φορτίου. Τα σενάρια αυτά και οι επιπλέον περιορισμοί φαίνονται στον Πίνακα 
6.77.  

Για όλα τα σενάρια ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί που τίθενται από το δίκτυο και 
αυτοί είναι τα μέτρα της τάσης σε κάθε ζυγό να μην ξεπερνούν το ±6% της ονομαστικής 
τάσης και σε όλες τις γραμμές του δικτύου να μην ρέει φαινόμενη ισχύ μεγαλύτερη των 
3MVA. 

Τα αποτελέσματα για αυτά τα σενάρια φαίνονται στους Πίνακες 6.78 και 6.79. Πιο 
συγκεκριμένα στον Πίνακα 6.78 φαίνονται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια τα 
αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση στις απώλειες ενεργού ισχύος του δικτύου, η 
συνολική διείσδυση της ΜΔΠ στο δίκτυο, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι 
συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ στον Πίνακα 6.79 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο 
βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική της ισχύ. 
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Πίνακας 6.77: Σενάρια με επιπλέον περιορισμούς για το δίκτυο των 69 ζυγών 
 

Σενάριο Επιπλέον περιορισμοί 
17 - 

18 
Οι 3 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9. 

19 
Οι 3 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9 και παράλληλα το κόστος της επένδυσης να μην 
ξεπερνά τις 3330000$ 

20 
Οι 3 ΜΔΠ να έχουν σταθερό συντελεστή ισχύος ίσο με 

0.9 και παράλληλα η διείσδυση στο δίκτυο να μην 
ξεπερνά το 40% 

 
Πίνακας 6.78: Επίδραση του των επιπλέον περιορισμών στα αποτελέσματα για το δίκτυο 

των 69 ζυγών  
 

Παράμετρος Σενάριο 17 Σενάριο 18 Σενάριο 19 Σενάριο 20 
Χρηματικό κίνητρο 

διασύνδεσης ΜΔΠ ($/h) 1.1439 1.2503 0.9418 0.8416 

Χρηματικό κίνητρο μείωσης 
απωλειών ενεργού ισχύος 

($/h) 
13.3611 13.1102 12.5271 12.4284 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 14.5050 14.3605 13.4689 13.2700 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου πριν την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού ισχύος 
του δικτύου μετά την είσοδο 

ΜΔΠ (MW) 
0.05882 0.06199 0.06936 0.07060 

Μείωση απωλειών ενεργού 
ισχύος (%) 74.1461 72.7534 69.5176 68.9700 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 54.37 59.43 44.76 40 

Συνολικό κόστος επένδυσης 
($) 4008058 4381004 3330000 2948865 

Συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
(min) 17.9787 11.9688 14.2893 7.0901 

  
Πίνακας 6.79: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ στο δίκτυο 69 ζυγών και αντίστοιχη παραγωγή 

ενεργού ισχύος ανάλογα με τους περιορισμούς  
 

Σενάριο Βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης της 
ΜΔΠ 

Βέλτιστη παραγωγή ενεργού 
ισχύος της ΜΔΠ (MW) 

Σενάριο 17 
26 0.712 
47 0.921 
62 0.795 

Σενάριο 18 
26 0.738 
32 1.028 
62 0.889 

Σενάριο 19 
27 0.568 
47 0.759 
63 0.673 

Σενάριο 20 
27 0.519 
48 0.628 
65 0.641 
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6.5.7 Διερεύνηση επίδρασης του αριθμού των ΜΔΠ στα αποτελέσματα για το δίκτυο 
των 69 ζυγών 

 
Στην ενότητα αυτή διερευνάται πως επηρεάζονται τα αποτελέσματα, σε περίπτωση 

που εγκατασταθούν 1, 3, 5, 7 και 9 ΜΔΠ αντίστοιχα. Θεωρείται ότι η αντικειμενική 
συνάρτηση του προβλήματος σε κάθε περίπτωση είναι η μεγιστοποίηση του χρηματικού 
κινήτρου και επιπλέον ότι ο συντελεστής ισχύος της κάθε ΜΔΠ που πρόκειται να συνδεθεί 
στο δίκτυο είναι σταθερός και ίσος με 0.9 επαγωγικός.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ύστερα από την εκτέλεση της κάθε περίπτωσης 
με τον solver PDIPM,  παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.80 έως 6.81. Πιο συγκεκριμένα στον 
Πίνακα 6.80 φαίνονται για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα χρηματικά κίνητρα, η μείωση 
απωλειών, το συνολικό κόστος της επένδυσης, καθώς και οι συνολική χρόνοι εκτέλεσης, ενώ 
στον Πίνακα 6.81 υποδεικνύονται για κάθε περίπτωση ο βέλτιστος ζυγός τοποθέτησης των 
ΜΔΠ, καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική τους ισχύ. 
 

Πίνακας 6.80: Αποτελέσματα για το δίκτυο των 69 ζυγών ανάλογα με τον αριθμό 
εγκατάστασης ΜΔΠ  

 
Παράμετρος 1 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 7 ΜΔΠ 9 ΜΔΠ 

Χρηματικό κίνητρο 
διασύνδεσης ΜΔΠ 

($/h) 
0.4177 1.2503 1.8864 2.1131 2.1106 

Χρηματικό κίνητρο 
μείωσης απωλειών 

ενεργού ισχύος ($/h) 
6.7660 13.1102 15.8539 16.4746 16.8968 

Συνολικό χρηματικό 
κίνητρο ($/h) 7.1837 14.3605 17.7403 18.5877 19.0074 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

πριν την είσοδο ΜΔΠ 
(MW) 

0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 0.22753 

Απώλειες ενεργού 
ισχύος του δικτύου 

μετά την είσοδο ΜΔΠ 
(MW) 

0.14210 0.06199 0.02735 0.01951 0.01418 

Μείωση απωλειών 
ενεργού ισχύος (%) 37.5470 72.7534 87.9795 91.4237 93.7665 

Συνολική διείσδυση της 
ΜΔΠ στο δίκτυο (%) 19.85 59.43 89.66 100.44 100.32 

Συνολικό κόστος 
επένδυσης ($) 1463571 4381004 6610032 7404396 7395599 

 
Έτσι, πιο συγκεντρωτικά, στην πρώτη στήλη του Πίνακα 6.82 φαίνεται ο αριθμός 

των ΜΔΠ, στην δεύτερη στήλη το συνολικό χρηματικό κίνητρο που προκύπτει και στην 
τρίτη η συνολική μείωση απωλειών ενεργού ισχύος. Στα Σχήματα 6.17 και 6.18 
παρουσιάζονται η γραφική παράσταση των ΜΔΠ συναρτήσει του συνολικού χρηματικού 
κινήτρου και των συνολικών απωλειών αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.81: Βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ και αντίστοιχη παραγωγή ενεργού ισχύος 
ανάλογα με τον αριθμό ΜΔΠ που εγκαθίστανται στο δίκτυο των 69 ζυγών 

 
Ζυγός 

τοποθέτησης 
ΜΔΠ 

Ονομαστική ισχύς ΜΔΠ που εγκαθίστανται (MW) 

1 ΜΔΠ 3 ΜΔΠ 5 ΜΔΠ 7 ΜΔΠ 9 ΜΔΠ 

4 - - 0.940 0.880 0.639 
14 - - - - 0.220 
18 - - - - 0.308 
20 - - - 0.263 - 
26 - 0.738 0.759 - - 
27 - - - 0.647 0.632 
35 - 1.028 - - 0.387 
40 - - 0.774 0.767 0.665 
48 - - 0.643 - - 
49 - - - 0.560 0.332 
52 - - - 0.676 - 
58 - - - - 0.592 
62 0.887 0.889 0.889 0.695 0.707 

Σύνολο 0.887 2.655 4.005 4.488 4.482 
 

Πίνακας 6.82: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την εγκατάσταση διάφορων ΜΔΠ για το 
δίκτυο των 69 ζυγών 

 

Αριθμός ΜΔΠ 
Συνολικό χρηματικό κίνητρο 

($/h) 
Μείωση απωλειών ενεργού 

ισχύος (%) 
1 7.1837 37.5470 
3 14.3605 72.7534 
5 17.7403 87.9795 
7 18.5877 91.4237 
9 19.0074 93.7665 

 

 
Σχήμα 6.17: Συνολικό χρηματικό κίνητρο σε σχέση με το πλήθος εγκαταστημένων ΜΔΠ για 

το δίκτυο των 69 ζυγών 
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Σχήμα 6.18: Συνολική μείωση των απωλειών ενεργού ισχύος σε σχέση με το πλήθος των 

εγκαταστημένων ΜΔΠ για το δίκτυο των 69 ζυγών 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
7.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το πρόβλημα της βέλτιστης διαστασιολόγησης 
μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής (ΜΔΠ) με τη χρήση του γενετικού αλγόριθμου και της 
βέλτιστης ροής φορτίου και αναπτύχθηκε λογισμικό για την επίλυσή του σε περιβάλλον 
MATLAB. Το λογισμικό αυτό που αναπτύχθηκε διαθέτει ένα φιλικό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Με βάση αυτό το λογισμικό, προσομοιώθηκαν τρία 
διαφορετικά δίκτυα για διάφορες παραμέτρους, με σκοπό να βρεθούν οι βέλτιστοι ζυγοί 
τοποθέτησης καθώς και η ονομαστική ισχύς των ΜΔΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 6 αρχικά προσομοιώθηκε το δίκτυο των 15 ζυγών, 
στην συνέχεια το δίκτυο των 31 ζυγών και τέλος το δίκτυο των 69 ζυγών. Για κάθε ένα από 
αυτά τα δίκτυα, αρχικά γίνεται διερεύνηση των βέλτιστων παραμέτρων του γενετικού 
αλγόριθμου και στη συνέχεια διερευνάται το ίδιο πρόβλημα για πολλαπλές εκτελέσεις του 
γενετικού αλγόριθμου. Ακόμα γίνεται διερεύνηση για την επίδραση των solvers του 
MATPOWER και της αντικειμενικής συνάρτησης στα αποτελέσματα. Τέλος, διερευνάται η 
επίδραση των επιπλέον περιορισμών στο πρόβλημα της βέλτιστης ροής φορτίου καθώς και 
του αριθμού των ΜΔΠ στα αποτελέσματα. 

Από τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 6 συμπεραίνεται ότι όσον αφορά τις 
παραμέτρους του γενετικού αλγόριθμου, ο πληθυσμός των χρωμοσωμάτων, ο μέγιστος 
αριθμός γενεών καθώς και ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συνεχόμενων γενεών όπου η 
αντικειμενική συνάρτηση του καλύτερου χρωμοσώματος αποτυγχάνει να βελτιωθεί 
παραπάνω από 0.0165 $/h είναι μεγαλύτεροι όταν το δίκτυο έχει περισσότερους ζυγούς, 
πράγμα το οποίο είναι λογικό αφού σε περισσότερους ζυγούς είναι περισσότεροι οι πιθανοί 
συνδυασμοί που προκύπτουν. Ακόμα όσον αφορά τις πολλαπλές εκτελέσεις του γενετικού 
αλγόριθμου, φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι σε περίπτωση που πρόκειται να συνδεθεί μια 
ΜΔΠ τότε όσες φορές και αν εκτελεστεί ο γενετικός αλγόριθμος, η επιτυχία εύρεσης της 
καλύτερης λύσης θα αγγίζει το 100%. Όσο αυξάνονται οι ΜΔΠ, τόσο μειώνεται η επιτυχία 
εύρεσης της καλύτερης λύσης ύστερα από πολλαπλές εκτελέσεις του γενετικού αλγόριθμου 
και αυτό θεωρείται λογικό, καθώς στις περισσότερες ΜΔΠ έχουμε περισσότερους πιθανούς 
συνδυασμούς ζυγών τοποθέτησης. 

Από τα αποτελέσματα επίσης προκύπτει ότι τις περισσότερες φορές ο solver που 
συνέκλινε πιο γρήγορα είναι ο PDIPM, ενώ ο solver TRALM δεν κατάφερε να συγκλίνει σε 
κανένα από τα δίκτυα που δοκιμάστηκαν. Γενικότερα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
solver συνέκλιναν στο ίδιο αποτέλεσμα και αυτό είναι λογικό καθώς χρησιμοποιούν την ίδια 
μέθοδο επίλυσης η οποία είναι η μέθοδος εσωτερικού σημείου. Εξαίρεση αποτελεί ο solver 
fmincon ο οποίος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του διαδοχικού τετραγωνικού προγραμματισμού 
και όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα η ταχύτητα σύγκλισής του σε σχέση με τους 
υπόλοιπους είναι πολύ πιο αργή. 

Αν ο χρήστης επιλέξει σαν αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματός του την 
μεγιστοποίηση του οικονομικού κινήτρου, τότε στα αποτελέσματα θα δει πιο μεγάλο 
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συνολικό οικονομικό κίνητρο και πιο μικρή ποσοστιαία μείωση των απωλειών σε σχέση με 
την επιλογή αντικειμενικής συνάρτησης ελαχιστοποίησης των απωλειών του δικτύου. 
Παρόλα αυτά οι διαφορές που προκύπτουν σε αυτές τις τιμές είναι πολύ μικρές και αυτό 
μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι στην αντικειμενική συνάρτηση μεγιστοποίησης 
του χρηματικού κέρδους, η τιμή του οικονομικού κινήτρυο ελαχιστοποίησης των απωλειών 
είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό της εγκατάστασης ΜΔΠ στο δίκτυο. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 6 συμπεραίνεται ότι τις 
περισσότερες φορές οι βέλτιστοι ζυγοί τοποθέτησης ΜΔΠ βρίσκονται κοντά στο κέντρο των 
γραμμών και συγκεκριμένα κοντά σε σημεία διακλάδωσης. Το γεγονός αυτό είναι λογικό, 
καθώς οι ΜΔΠ θα τείνουν να τροφοδοτούν με ισχύ τα φορτία που βρίσκονται στο τέλος των 
γραμμών, ενώ τα φορτία που βρίσκονται πιο κοντά στον υποσταθμό θα εξυπηρετούνται 
καλύτερα από αυτόν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται μεγαλύτερη μείωση των 
απωλειών, αφού η φόρτιση των γραμμών θα είναι μικρότερη.  

Τέλος στο Σχήμα 7.1 φαίνεται η γενική καμπύλη που ισχύει για τις απώλειες ενεργού 
ισχύος ενός δικτύου σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ ΜΔΠ στο δίκτυο. 
 

 
 

Σχήμα 7.1: Απώλειες ενεργού ισχύος συναρτήσει της ονομαστικής ισχύος ΜΔΠ 
 
Από τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 6 επιβεβαιώνεται ότι ισχύει η καμπύλη του Σχήματος 
7.1, καθώς προκύπτει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των ΜΔΠ, τόσο μειώνεται η αύξηση της 
συνολικής παραγωγής ενεργού ισχύος από τις ΜΔΠ και μάλιστα σε κάθε περίπτωση από ένα 
σημείο και ύστερα όσο και να αυξάνεται ο αριθμός των ΜΔΠ, η συνολική παραγόμενη ισχύς 
από διεσπαρμένη παραγωγή παραμένει σταθερή και απλά συνδέονται περισσότερες ΜΔΠ με 
μικρότερη ονομαστική ισχύ. 
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7.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μια πιθανή επέκταση της εργασία είναι η τροποποίηση της αντικειμενικής 
συνάρτησης με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να λαμβάνεται σε αυτήν υπόψη και η πιθανή 
διακύμανση τάσης που υπάρχει στην καμπύλη φορτίου μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να θεωρείται και το στιγμιότυπο της καμπύλης φορτίου, στο 
οποίο παρουσιάζεται το μέγιστο φορτίο και να αποφασίζεται η βέλτιστη τοποθέτηση ΜΔΠ με 
βάση την ελαχιστοποίηση του κόστους και στα δύο στιγμιότυπα, αλλά παράλληλα να 
επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της διακύμανσης τάσης των ζυγών. Ως γνωστών στο 
στιγμιότυπο με το μικρότερο δυνατό φορτίο προκύπτουν τα υψηλότερα δυνατά μέτρα τάσης 
στους ζυγούς. Έτσι, προσθέτοντας ΜΔΠ, η τάση των ζυγών θα μεγαλώσει ακόμα 
περισσότερο. Αντίστοιχα, στο στιγμιότυπο με το μέγιστο δυνατό φορτίο θα έχουμε στους 
ζυγούς η μικρότερη δυνατή τάση και έτσι προκειμένου η διακύμανση τάση μεταξύ αυτών 
των δύο στιγμιότυπων να μην περάσει εκτός επιτρεπτών ορίων, θα πρέπει στόχος της 
αντικειμενικής συνάρτησης να είναι να βρει τη βέλτιστη λύση, στην οποία προκύπτουν οι 
μικρότερες δυνατές απώλειες, καθώς και η μικρότερη δυνατή διακύμανση τάσης σε όλους 
του ζυγούς.   
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