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.Abstract 

This Masters thesis deals with the development, design and implementation of a pro
gram using dynamic prograirumng to calculate an optimal operation plan for the rotating 
frequency converters feeding trkins in a railway network system. The program is de
signed to be included in an appaication developed for Malmbanan, between Luleå and 

I 
Riksgränsen, at ABB Network J:>artner AB in Västerås. 

The program is divided into three main parts: 

The first one uses the actual real time traffic situation, information about direction and 
average speed to calculate the tiaffic situation in each stage <luring the optimization. 
This part of the program is of ~ ajor importance for the final performance of the pro
gram. 

The second one uses the calculated traffic situation and simulated power needs for each 
train and position on the track to calculate the available power needed in each converter 
station <luring the optimization. In these calculations the network is divided into 
smaller parts consisting of one or two converter stations, in order to reduce calculating 
time and thereby the computational burden on the supervising control system. A sim
plified load flow calculation, based on voltage drops, is then calculated on each small 
network. The total power needed in each station are then reached as the sum of the sta
tion power calculated for contact line sections connected to the station. Comparisons 
with an extended load flow calculation for the whole system show good agreement. The 
result of these calculations is a load forecast for the converter stations in the system. 

Finally the third routine uses dynamic programming and the load forecast for each sta
tion to calculate an optimal operation plan for each converter unit <luring the optimiza
tion. In the first stage of the dynamic programrning algorithm, the network, based on 
the number of converter units in the station, is defined. Then the transition costs, gen
erated by the decisions made at each stage, are calculated. These costs are start up and 
energy costs. The energy costs are calculated both for operating units and for units in a 
rotating state. At rotating state the unit is rotating while the generator is not magnet
ised. Finally a dynamic programming forward recursion are used to calculate the opti
mal total transition costs at every state and timestep. Also the optimal operation plan 
for the station is found from the dynamic programming recursion. 

Thanks to approximations introduced, mainly in the calculations of the load needed in 
the converter stations, it has been possible to reduce the computational burden on the 
supervising control system. Estimations show that the perfonnance of the control sys
tem is not decreased. 



--------------------- - ----

Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar utveckling, design och implementation av ett program 
som baserat på dynamisk programmering beräknar optimala körplaner för roterande 
frekvensomformare i ett järnvägssystem. Programmet har designats för att ingå i en 
funktion utvecklad för Malmbanan, d.v.s. sträckan Luleå-Gällivare-Kiruna-Riksgränsen, 
vid ABB Network Partner AB i Västerås. 

Programmet delas upp i tre stycken programmoduler: 

Den första programmodulen, som är av stor betydelse för det slutliga resultatet av op
timeringen, använder den aktuella trafiksituatiorten samt information om tågens riktning 
och medelhastighet för att beräkna trafiksituationen under optimeringsintervallet. 

Den andra programmodulen använder trafikprediktionen samt i förväg simulerade ef
fektbehov för respektive tåg och banavsnitt för att beräkna en belastningsprognos för 
systemets omformarstationer. I dessa beräkningar delas systemet upp i ett antal mindre 
system, bestående av en eller två stationer, i syfte att begränsa beräkningstid och där
med belastningen på det övergripande eldriftssystemet. En förenklad belastningsfördel
ning beräknas sedan på vart och ett av dessa mindre system, varefter de totala station
seffekterna i varje tidssteg erhålls genom att addera beräknade stationseffekter för an
gränsande banavsnitt. Jämförelser med belastningsfördelningsberäkningar på hela sys
temet visar på god överensstämmelse med denna förenkling. 

Den tredje och sista programmodulen beräknar den optimala körplanen för systemets 
omformare baserat belastningsprognosen för varje omformarstation. Beräkningarna ba
seras på dynamisk programmering som är en optimeringsmetod lämpad för dynamiska 
system liknande detta. I beräkningarnas första steg definieras, beroende på antalet om
formaraggregat i stationen, nätverket för den dynamiska programmeringen. Därefter be
räknas övergångskostnaderna i nätverket, vilka består av start- och energikostnader. 
Energikostnaderna beräknas både för aggregat levererande effekt samt för aggregat i ett 
tillstånd kallat roterande. I detta tillstånd har omformarens generator ej magnetiserats, 
vilket enligt beräkningar minska omformarens tomgångsförluster med ca 30 %. I beräk
ningarnas sista steg beräknas den optimala totala driftskostnaden med hjälp av den dy
namiska prograrnn1eringens rekursiva uttryck. Vid dessa beräkningar möjliggör detta ut
tryck att den optimala körplanen för varje omformare fås som resultat. 

Tack vare de förenklingar som införts, framförallt vid beräkningen av den förväntade 
lasten i respektive omformarstation, har belastningen på det övergripande eldriftssys
temet kunnat hållas låg. Uppskattningar som gjorts visar att eldriftssystemets prestan
da därför ej kommer att påverkas. 

l1l 
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3 Belastningsprognos 

3 .1 Inledning 

Optimeringen av omformarnas driftplaner bygger på att den förväntade belastningen i 
varje tidssteg under optimeringen beräknats för varje omformarstation. Utifrån denna 
belastningsprognos kan sedan den driftplan som har den lägsta driftekonomin bestäm
mas. Belastningsprognosen för varje omformarstation grundas på den i föregående kapi
tel predikterade trafiksituationen i varje tidssteg samt i förväg simulerade effektbehov 
och effektfaktorer för olika tåg och/eller tågtyper och spårledningsavsnitt. Utgående 
från den predikterade trafiksituationen och de tabellerade effektbehoven kan en entydig 
bild av de elektriska lasterna i systemet sammanställas i varje tidssteg under ett optime
ringsintervall. 

Ett elektriskt kraftsystems stationära tillstånd beräknas med hjälp av en belastningsför
delning. Resultatet av en sådan är spänningar och vinklar i systemets alla noder. Utifrån 
dessa vinklar och spänningar kan sedan aktiva och reaktiva effektflöden samt förluster i 
systemet beräknas. Belastningsfördelningsberäkningar är ett viktigt och användbart 
hjälpmedel vid analys och planering av elektriska kraftsystem [ 2 ], [ 3 ]. 

Malmbanan matas idag av roterande omformare i 7 matningspunkter varav 6 av dessa 
ligger på den svenska sidan och berörs av den utvecklade funktionen. 

Luleå Riksgränsen 

--•----40,.......---10,_____.....o,__~o~ot---lo • 
Boden Murjek Gällivare Kiruna Stenbacken Tomehamn 

Figur 3.1 Omformarstationer på Malmbanan 

För att beräkna den förväntade belastningen i varje omformarstation krävs att en belast
ningsfördelning beräknas för systemet i varje tidssteg. Vid den för funktionen längsta 
optimeringshorisonten, 5 timmar, och kortaste tidssteget, 3 minuter, innebär detta att 
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hundra belastningsfördelningar kommer att behöva beräknas i en optimering. För att be
räkningsmässigt kunna hantera detta under rimlig tid krävs att en rad förenklingar införs. 

I detta kapitel kommer en enkel iterativ metod för beräkning av belastningsfördelningar i 
ett enfassystem som detta att presenteras. Metoden har för system liknande det som 
behandlas här visat sig ge resultat jämförbara med de som den vanligare och betydligt 
kraftfullare Newton-Raphson skulle givit. 

3.2 Förenklingar 

De tåg som företrädesvis trafikerar Malmbanan är. tunga malmtåg med förhållandevis 
höga effektbehov. Likaså är linjeimpedansen i kontaktledningarna relativt stor. Detta 
medför att tågen i de flesta fall kommer att matas från de två närmaste omformarstatio
nerna. Dessutom bedöms differensen mellan spänningarnas fasvinkel i stationerna vara 
relativt små och kan försummas för optimeringsändamål. Detta innebär att Malmbanan 
på den svenska sidan kan delas upp i 7 st banavsnitt bestående av en eller två omfor
marstationer som kan behandlas som samma punkt elektriskt sett. 

Omformarstationerna på Malmbanan har plats för 2 till 4 st omformaraggregat. Dessa 
aggregat har tillverkats i tre olika storlekar, Q24/Q25, Q38/Q39 samt Q48/Q49, med 
olika märkdata [ 10 ]. Bestyckningen i stationerna kommer beroende på aggregatens 
konstruktion att påverka den av stationen levererade effekten. För att ytterligare be
gränsa beräkningarna i funktionen kommer här att antas att stationerna har lika be
styckning med obegränsad tillgänglig effekt. 

En enkel belastningsfördelning kan på detta sätt beräknas för varje banavsnitt och tids
steg separat, varefter stationernas totala effekt fås genom att beräknad effekt i statio
nerna summeras för angränsande banavsnitt enligt figur 3 .2 där alltså den totala effekten 
i station 2 fås som summan av effekten beräknad i station 2 för banavsnitt 1 och effek
ten beräknad i station 2 för banavsnitt 2. 

Stationl 
Station2 Station2 

Station3 

Figur 3.2 Beräkning av stationseffekter 
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3.2.1 Numeriskt exempel 
För att belysa förenklingarna ovan kommer ett system enligt figur 3.3 att studeras. I det 
första fallet studeras hela systemet, då hänsyn också tagits till bestyckningen i statio
nerna. I det andra fallet studeras systemet då det delats upp i banavsnitt samt ingen 
hänsyn tagits till stationernas bestyckning. Beräkningarna utförs med programmet 
LITS, vilket beräknar belastningsfördelningsberäkningar i jämvägssystem [ 3 ]. 

Exempel 3.1 

Fall 1: I systemet finns 6 st omformarstationer, 18 st omformaraggregat och 9 st tåg. 
Linjeimpedansen mellan noderna (tåg och stationer) i systemet ges av tabell 3.1 och tå
gens effektbehov av tabell 3.2. I tabell 3.3 ges bestyckningen i stationerna. 

Fall 2: Systemet i fall 1 delas upp i 7 banavsnitt. Linjeimpedanserna och tågens effekt
behov ges som i fall 1 av tabell 3 .1 och 3 .2. Ingen hänsyn tas till bestyckningen i statio
nerna. 

De i båda fallen levererade effekterna i stationerna ges i tabell 3.4. Effektinmatningarna 
har i bägge fallen beräknats med belastningsfördelningar. 

• I 
Tl 

Sl S2 S3 S4 

o--1-0111 ol I o 
T2 T3 T5 T6 T7 

T4 

S5 S6 

ol I o 
T8 T9 

Figur 3.3 System i exempel 3.1 

Belastnings prognos 
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R(Q) X(Q) 

Tåg! Station! 2.1 2.4 

Station! Tåg2 6.3 7.2 

Tåg2 Station2 6.3 7.2 

Station2 Tåg3 1.4 1.6 

Tåg3 Tåg4 3.5 4.0 

Tåg4 Tåg5 1.4 1.6 

Tåg5 Station3 0.7 0.8 

Station3 Tåg6 4.3 4. 1 

Tåg6 Tåg7 4.3 4.1 

Tåg7 Station4 4.3 4.1 

Station4 Stations 8.4 9.6 

Stations Tåg8 2.1 2.4 

Tåg8 Tåg9 2.1 2.4 

Tåg9 Station6 2.1 2.4 

Tabell 3.1 Linjeimpedanser mellan noder i exempel 3.1 

Tågnr P (MW) Q (MVAr) 

l 8.0 6.0 

2 2.0 1.5 

3 6.0 4.5 

4 8.0 6.0 

5 4.0 3.0 

6 2.0 1.5 

7 7.0 5.25 

8 9.0 6.75 

9 5.0 3.75 

Tabell 3.2 Tågeffekter i exempel 3.1 
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Bestyckning i 
stationer 

Station Omformare 

1 3xQ38 

2 2xQ38 

2xQ38 
3 

2xQ24 

2xQ48 
4 

2xQ24 

5 2xQ48 

2xQ48 
6 

lxQ24 

Tabell 3.3 Bestyckning i omformarstationer i exempel 3.1 

Fall 1 (Fullständig blf.) Fall 2 (Uppdelad blf.) 

p Q p Q 
Station (MW) (MVAr) Station (MW) (MVAr) 

I 10.523 7.591 1 10.065 7.966 

2 8.571 7.882 2 9.298 7.247 

3 14.243 13.897 3 15 .635 12.340 

4 8.817 3.688 4 6.348 5.16 ] 

5 7.734 7.457 5 8.547 6.757 

6 7.555 5.099 6 7.014 5.527 

Tabell 3.4 Resultat av beräkningar på systemet i exempel 3.1 

Som exemplet visar kan förenklingen anses godtagbar för det ändamål som avses här. 
Den största avvikelsen fås som väntat i stationer anslutna till ett banavsnitt utan be
lastning, d.v .s. ett banavsnitt utan tåg. I detta exempel visas detta i Station4 och Sta
tions. Avvikelsen beror på att det i fall 1 finns möjlighet till effektutbyte mellan statio
ner över ett banavsnitt utan tåg. Denna möjlighet saknas i fall 2, då ett sådant banav
snitt blir strömlöst. För optimeringsändamål får dock förenklingen anses som accepta
bel med tanke på de vinster som den medför i fråga om beräkningstid och förenklade be
räkningsmetoder. 

Belastnings prognos 9 
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3.3 Förenklad belastningsfördelning 

3.3.1 Inledning 
Förenklingarna i föregående avsnitt gör det möjligt att använda en enkel algoritm grun

dad på enkla spänningsfallsberäkningar för att beräkna stationseffekterna för ett banav
snitt. Betrakta ett nät enligt figur 3 .4 nedan. 

~ ~ p +·.n p . Q p . Q 
32 J '<32 34 +J . 34 43+J. 43 

Figur 3.4 Nodtyper på Malmbanan 

I detta enkla kraftsystem kan två typer av noder definieras: 

Stationsnod, Stack-nod: I en stationsnod ( en eller två i dessa system) är spänningens 
belopp och vinkel kända. Okända storheter är injicerad aktiv och reaktiv effekt, vilka i 
detta problem är de primärt sökta. Spänningens belopp är känd som ett resultat av att 
omformarna i stationen har en spänningsreglerande funktion. Eftersom vinkeldifferan
sen mellan stationerna försummats i detta fall kan vinkeln antas vara O grader. 

Tågnod, PQ-nod: I en Tågnod är de aktiva och reaktiva effektbehoven P0 1;: och Q 0 1;: 

kända från den simulerade effektbehovstabellen för varje tåg. Däremot är späimingens 
belopp och vinkel okänd. 

3.3.2 Matematisk formulering 
Utgående från nettoinmatad effekt samt spänningen i varje nod kan enkelt injicerad 
ström i noderna beräknas. Strömmarna definieras positiva in i nätet enligt figur 3.4 

1 

I )f I 
1 

2 

• )fl 
N-1 N 

-~-I -~----....1, 
I ILN-1 ,N l 

~ I N 

Figur 3.5 Definition av Nod- och linjeströmmar 
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Med beteckningar enligt figur 3.4 och 3.5 kan uttrycket för injicerad ström i tågnoder 
formuleras: 

I(i) =- (PD(i)+j·QD(i)J* 
V(i) 

i -:f. Stationsnod (3 .1) 

Om det antas att linjeimpedansen per km är konstant för varje banavsnitt samt att sta
tionerna kan betraktas som samma punkt elektriskt sett, kan ett enkelt uttryck för den i 
varje station injicerade strömmen skrivas enligt: 

' I L(l N)- L(i k)l 
I(i) = L.J - I(k)· l ' ' j 

alla k L( I , N) 
-:f. Tågnod k -:f. stationsnod (3 .2) 

där L(l,N) är det totala längden av nätet och L(i,k) är längden mellan station i och tåg k. 
För ett nät med endast en omformarstation förenklas uttrycket i ekvation (3.2) ytterli
gare: 

I(i) =L-l(k) i -:f. Tågnod k -:f. Stationsnod (3.3) 

Strömmarna in i nätet är nu kända i samtliga noder (negativa i tågnoder) och linjeström
marna mellan i nätet anslutna noder kan beräknas. Om nod i inte är direkt ansluten till 
nod k blir linjeströmmen mellan nod i och k noll, IL(i,k) = - h(k,i) = 0 

i -:f. Stationsnod 

IL(l ,2) = -IL(2, l) =I(l) 
(3.4) 

IL (N, N - I) = - I L (N - I , N) = I (N) 

Linjeströmmarna beräknade i ekvation (3.4) ger upphov till spänningsfall i nätet. Spän
ningen i stationerna är givna och spänningen i varje tågnod kan nu beräknas utgående 
från dessa och de i ekvation (3.4) beräknade linjeströmmarna: 

V(i) = V(i -1)-(IL (i -1 , i)· Z · L(i - 1, i)) i -:f. Stationsnod (3.5) 

Där Z är linjeimpedansen i .Q/km. 

Belastningsprognos 11 
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3.3.3 Belastningsfördelningsalgoritm 
Utgående från ekvationerna (3 .1) till (3 .5) formulerade ovan kan nu en belastningsför
delningsalgoritm lämpad för dessa små nät formuleras. Ett komplett flödesschema åter
finns sist i avsnittet och numren intill respektive steg i algoritmen refererar till detta. 

1 Inläsning av data 

Data om antal noder, d.v.s. antal tåg och stationer, samt ledningsimpedans i kontakt
ledning och för tågen beräknad effekt läses in. För Tågnoder beräknas sedan den specifi
cerade effekten i respektive nod enligt: 

Pspec (i) = 0 - P tåg (i) i -::f:- Stationsnod 

. Ptåg(i) I . 2 
Qspec (1) = 0- cos</J(i) · -V 1- cos</J (1) i -::f:- Stationsnod 

(3.6) 

2 Startvärden 

Startvärden sätts för spänningarna i systemets noder. Så kallad "flat start" används, 
d.v.s. spänningen i Tågnoderna sätts lika som den i stationerna specificerade. 

3 Antal iterationer 

Antalet iterationer startar med noll och räknas upp med ett steg för varje iteration. Om 
antalet iterationer inte är bestämt från indata görs för varje iteration en koll om antalet 
överstiger det i indata specificerade max antalet iterationer. 

4 Beräkna injicerade strömmar 

Den i varje nod injicerade strömmen (negativ för tågnoder) beräknas. Använd den speci
ficerade effekten i respektive Tågnod enligt (3.6) i ekvationerna (3 .1) och (3.2). 

De resulterande linjeströnunarna fås sedan med ekvation (3.3). 

5 Beräkna nya spänningar i Tågnoder 

Från de beräknade linjeströnunarna samt linjeimpedansen beräknas nya spänningar 
tågnoder med ekvation (3.5). 

6 Beräkning av effekter 

Från uppdaterade spänningar samt injicerade strömmar i respektive nod beräknas effek
ten injicerad i samtliga tågnoder: 

Belastnings prognos 



P(i) = real ( V(i) · I(i)*) 

Q(i) = i mag ( V(i) · I(i)*) 

i -:f:- stationsnoder 

i -:f:- stationsnoder 

7 Avvikelse från specificerade effekter 

(3.7) 

Eftersom den injicerade effekten i tågnoderna är beräknad utifrån antagna värden på 
spänningarna kommer de att avvika från de specificerade. De aktiva och reaktiva effek
ternas avvikelse beräknas i T ågnoderna enligt: 

Af>(i) = Pspec (i) - P(i) 

!lQ(i) = Q spec (i)-Q(i) 

8 Maximal avvikelse 

i -:f:- Stationsnod 

i -:f:- Stationsnod 
(3.8) 

Jämför de beräknade avvikelserna med den angivna toleransen satt i indata. Om avvikel
serna i samtliga Tågnoder är mindre än de accepterade avbryts itereringen och de sökta 
inmatade effekterna i stationsnoderna beräknas. I annat fall fortsätter beräkningarna från 
steg 3, nu med de nya uppdaterade spänningarna. 

9 Beräkna injicerade effekter i stationsnoder 

Då de beräknade avvikelserna från de specificerade effekterna i tågnoderna understiger 
den maximalt tillåtna beräknas de injicerade effekterna i stationsnoderna enligt ekvation 
(3.8) . Möjlighet finns givetvis att här beräkna samtliga strömmar, spänningar och effek
ter i systemet samt förluster i kontaktledningarna. I denna funktion är dock stationsef
fekterna de primärt sökta. 

Ett flödesschema för algoritmen får föijande utseende: 

Belastnings prognos 13 
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START 

1 Inläsning av mta 

2 S nrtvärden 

Antal iterationer 3 

B a-äkna ström rmr i1 i 
4 s an tl ga noder 

5 
B ffäkna nya spänningar i 

ti'gnoder 

B a-äkna inmata:! dfekt i 
6 s an tl ga noder 

7 
B ffäkna avvikelsen från 

s r,ec i fi cerade effekter 

8 
B ffäkna injicerad dfekt i 

~---... stations noder 9 

S1DP 

Figur 3.6 Flödesschema för belastningsfördelningsalgoritm 

3.3.4 Numeriskt exempel 
För att illustrera algoritmen kommer här ett exempel på banavsnittet mellan Station2 
och Station3 i exempel 3.1 att studeras. Beräkningarna för den första iterationen visas 
utförligt varefter den slutliga lösningen presenteras och jämförs med en lösning som be
räknats med Newton-Raphson [ 2]. 

Belastningsprognos 



Exempel 3.2 

Antag att en belastningsfördelning skall beräknas för ett system enligt figur 3.5. 

Ptäg3 = 6 MW 
cos<j) = 0.8 Ptäg4 = 8 MW 

cos<j) = 0.8 

Ptägs =4MW 
cos<j) = 0.8 

Figur 3.7 System i exempel 3.2 

I nätet finns 2 st omformarstationer och 3 st tåg. Spänningen i stationerna är specifice
rad till 16.5 kV och den aktiva effekten, P, för tågen på respektive banavsnitt antas en
ligt den i förväg simulerade effektbehovstabellen vara 6, 8 och 4 MW. Effektfaktorn 

cos<j> antas vara 0.8 och lika för alla tåg, d.v.s. för noderna i nätet är -följande effekter 

specificerade: 

PspecC1) = 0 - 0.00 MW =:> Qspec(l) = 0.00 MVAr 

Pspec(2) = 0 - 6.00 MW =:> Qspec(2) = - 4.50 MV Ar 

Pspec(3) = 0 - 8.00 MW =:> Qspec(3) = - 6.00 MVAr 

Pspec(4) = 0 - 4.00 MW =:> Qspec(4) = - 3.00 MV Ar 

Pspec(5) = 0 - 0.0 MW =:> Q5pec(5) = 0.00 MVAr 

Linjeimpedansen Z antas vara (0 .14+j ·0.16) Q/km och avstånden i km samt totala lin

jeimpedansen mellan noderna ges av tabell 3.5 nedan : 

Belastningsprognos 15 
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Avstånd Linjeimpedanser 

(km) R(Q) X(Q) 

Station2 - Tåg3 10 1.4 1.6 

Tåg3 -Tåg4 25 3.5 4.0 

Tåg4 -TågS 10 1.4 1.6 

Tågs - Station3 5 0.7 0.8 

Tabell 3.5 Avstånd och linjeimpedanser i exempel 3.2 

Lösning 

Lösningsgången enligt kapitel 3.3.3 visas här för den första iterationen varefter den 
slutliga lösningen med toleransen 10-5 p.u. presenteras tillsammans med konvergens
förloppet för effekterna i tåg- och stationsnoder. 

Beräkningarna görs i p.u. med baseffekten Sb = 10 MV A och Vb = 16.5 kV. Siffrorna i 
lösningen hänvisar till motsvarande steg i algoritmens flödesschema, (figur 3.6). 

1 Indata ges enligt formuleringen av exemplet ovan. 

2 Startvärdena sätts för nodspänningarnas belopp: I V I= [1 1 1 1 l]T p.u., samt 

vinklar: 0 = [O O O O O]T_ 

3 Första iterationen startar med att antalet iterationer i iterationsräknaren sätts 
till 1 

4 Beräkna med hjälp av ekvationerna (3.2) och (3.3) strömmarna in i nätet i 
samtliga noder. 

r 
0.7600- j-0.57001 

-0.6000 + j · 0.4500 

I ~ 1-0.8000 + j-0.6000 I p.u. 

l
-0.4000 + j · 0.3000 j 

1.0400 - j -0.7800 

Ekvation (3.4) ger därefter linjeströmmarna IL. 
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0 0.7600 - j · 0.5700 0 0 0 

-0.7600 + j · 0.5700 0 0.1600- j · 0. 1200 0 0 

IL = 0 - 0.1600 + j 0.1200 0 - 0.6400 + j 0.4800 0 

0 0 0.6400 - j · 0.4800 0 - 1.0400 + j · 0.7800 

0 0 0 1.0400 - j 0.7800 0 

5 Utifrån linjeströmmarna och ekvation (3.5) beräknas nu de nya spänningarna i 
tågnoderna. Komplext fås följande spänningar i systemets noder: 

1.0000 + j · 0.0000 

0.9274 - j · 0.0153 

V= 0.8892 - j · 0.0234 p.u. 

0 .9503 - j · 0 .0105 

1.0000 + j · 0.0000 

6 De i steg 4 och 5 beräknade strömmarna och spänningarna i systemets noder 
ger nu tillsammans med ekvation (3. 7) den inmatade effekten i respektive nod. 

0 .7600 0.5700 

-0.5634 - 0.4081 

P= -0.7254 p.u. Q= - 0.5148 p.u 

-0.3833 - 0.2809 

l.0400 0.7800 

7 Avvikelsen från de specificerade effekterna i Tågnoderna kan nu beräknas 
med hjälp av ekvation (3 .8) . Observera att avvikelser bara kan beräknas i 
Tågnoderna eftersom det bara är där som effekten är specificerad i indata. 

(

- 0.0366] 
11P = - 0.0745 p.u. 

-0.0 167 
(

-0.0419] 
L1Q = - 0.0852 p.u . 

- 0.019 1 
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8 Som vektorerna Af> och L'.)_Q visar är avvikelsen mellan beräknad och specificerad 

effekt större än den satta toleransen på 10-5 p.u. Återvänd därför till steg 3 enligt 
flödesschemat i figur 3 .6 och starta iteration 2. 

Upprepas steg 3 - 8 nås resultatet efter 6 iterationer enligt tabell 3.6 och 3.7. I tabellen 
har också resultatet (med samma tolerans) efter 4 iterationer med Newton-Raphsons al
goritm givits som jämförelse [ 2 ]. 

Nod Förenklad algoritm N ewton-Raphson 

P(MW) Q (MVAr) P(MW) Q (MVAr) 

Station2 8.25869 6.45211 8.25870 6.45212 

Tåg3 5.99999 4.49999 5.99999 4.49999 

Tåg4 7.99997 5.99998 7.99999 5.99999 

Tåg5 3.99999 2.99999 4.00000 2.99999 

Station3 11.33391 8.86810 11.33391 8.86777 

Tabell 3.6 Beräknade nodeffekter i exempel 3.2 

Nod Förenklad algoritm Newton-Raphson 

V ( kV) 0(0) V ( kV) 0 ( 0) 

Station2 16.50000 0 16.50000 0 

Tåg3 15.17572 -0.95672 15.17572 -0 .95672 

Tåg4 14.44139 -1.53251 14.44138 -1.53251 

Tåg5 15.59017 -0.63693 15.59016 -0.63693 

Station3 16.50000 0 16.50000 0 

Tabell 3.7 Beräknade nodspänningar i exempel 3.2 

I figur 3.8 och 3.9 presenteras konvergensförloppet för effekterna i stations- och tågno
der. Figurerna visar att algoritmen är relativt snabb i början då avvikelserna mellan spe
cificerad effekt i tågnoderna är stor. Då dessa avvikelser minskar avstannar algoritmens 
konvergenshastighet i jämförelse med Newton-Raphson. 
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4 Optimal driftplan 

4.1 Inledning 

Produktionsoptimering, där bestämning av optimala driftplaner ingår, är ett välkänt be
grepp inom kraftindustrin. Målet vid bestämningen av optimal driftplan är att på ett så 
ekonomiskt sätt som möjligt använda de tillgängliga produktionsenhetema under en be
stämd tidsperiod och under inverkan av en mängd bivillkor. Problemet att optimera 
driften för de roterande omformare som matar trafiken på Malmbanan liknar på många 
sätt det som behandlas i produktionsoptimering. 

En metod som visat sig användbar vid problem liknande dessa är så kallad dynamisk 
programmering [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]. I detta kapitel presenteras hur dyna
misk programmering kan användas för att i denna funktion hitta den optimala driftpla
nen för respektive omformare. Inledningsvis beskrivs kortfattat teorin bakom dynamisk 
programmering varefter denna appliceras på detta problem. 

4.2 Dynamisk programmering 

4.2.1 Inledning 
Dynamisk programmering behandlar beslutsproblem som har en tidsstruktur, en dyna
mik. Denna tidsstruktur utnyttjas till att organisera räkningarna på ett rekursivt sätt. 
Dynamisk programmering är således en metod väl lämpad för lösning av en mängd op
timeringsproblem där förutsättningar och villkor varierar med tiden, så kallade dyna
miska system [ 4 ], [ 5 ] . 

4.2.2 Inledande exempel 
Ideerna och tankarna bakom dynamisk programme1ing kommer bäst till uttryck i ett 
enkelt exempel. Antag att den kortaste vägen från nod 1 till nod 10 söks i nedanstående 
nätverk, där avstånden mellan knutpunkterna är givna vid respektive länk. 
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Om man befinner sig i nod 8 så har man inga val utan kortaste vägen till nod 10 är 3 en
heter. Detta markeras genom att skriva V=3 vid nod 8. På samma sätt fås vid nod 9 
V=4. 

Om man nu befinner sig i nod 5 finns två alternativ; att gå via nod 8 eller nod 9. Om 
man går via nod 8 "kostar" det först V=l att komma dit , och sedan V=3 för att komma 
till nod 10. Totalt kostar det alltså V=l + 3=4 att komma till nod 10 från nod 5 via nod 
8. På samma sätt inses att det kostar V=3+4 =7 att komma till nod 10 från nod 5 via 
nod 9. Tydligen är den kortaste vägen från nod 5 till nod 10 4 enheter lång och går via 
nod 8. 

På samma sätt har vi i nod 6 att välja mellan att gå via nod 8, med längden 6+3=9, och 
att gå via nod 9, med längden 3+4=7 via nod 9. Den kortaste vägen går via nod 9 och i 
nod 6 fås alltså V=7. 

Detta förfarande upprepas sedan i noderna 7, 4, 3, 2 och 1. Till slut fås läget enligt ned
an där man kommit fram till att kortaste vägen från nod 1 till 10 är 11 enheter lång. 
Dessutom har man fått anvisningar om hur man skall gå. I detta exempel finns det tydli-
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gen 3 olika sätt att komma till nod 10 från nod 1 med längden 11 enheter. Dessa är 1-3-
5-8-10, 1-4-6-9-10 och 1-4-5-8-10. 

Det man har gjort i detta exempel och som är tanken med dynamisk programmering är 
att man rekursivt bestämt kortaste vägen från nod 1 (startnod) till nod 10 (slutnod). 
Genom att börja med noder nära "mål" bestäms kortaste vägen till "målet" för noder allt 
närmare startnoden. I varje steg används att man vet kortaste vägen för noder närmare 
"mål". 

4.2.3 Formulering av rekursiva uttryck 
Ett styrt dynamiskt system är ett system som utvecklar sig över tiden under inverkan 
av styrningar och där olika styråtgärder ger olika "kostnader" . I varje tidssteg kan sys
temet befinna sig i en mängd olika tillstånd och i varje tillstånd och tidssteg kan en sty
råtgärd väljas för systemet. Olika styråtgärder "kostar" olika mycket och leder till olika 
tillstånd i nästa tidssteg. I litteraturen beskrivs och förklaras dynamisk programmering 
ofta med så kallad bakåttid eller nerräkning, d.v.s. tiden t=O är den tid då vi når målet 
och tiden t=l är tidssteget innan vi når målet osv. Denna form av dynamisk program
mering användes också i det inledande exemplet ovan. Vi kommer i fortsättningen av 
detta kapitel att räkna med så kallad framåttid eller uppräkning eftersom denna form av 
den dynamiska prograrnn1eringen lämpar sig bättre för den tillämpning som studeras 
här. 

Vid formulering av den dynamiska programmeringens rekursiva uttryck är det viktigt 
att klart och tydligt identifiera tidssteg, tillstånd och styråtgärd. I många dynamiska 
programmeringsproblem består ett givet tidssteg enbart av de möjliga tillstånd som sys
temet kan befinna sig i det tidssteget. I dessa fall kan den dynamiska progran1meringens 
rekursiva uttryck skrivas på följande form: 
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ft + I (i)=min { (kostnad under tidssteg t for tillstand x) 
X (4.1) 

+ ft (tillstand x i tidssteg t) } 

Där min i ( 4.1) är över alla möjliga tillstånd x i tidssteg t och tillståndet i tidssteg t+ 1 är 
i. Ekvation (4.1) visar att den minimala kostnaden för tillstånd i i tidssteg t+l fås ge
nom att i tidssteg t välja den styråtgärd som minimerar kostnaden för styråtgärden + to
tala kostnaden fram till tidssteg t. 

Formulering av rekursiva uttryck enligt (4.1) grundar sig på att följande tre aspekter av 
problemet specificeras: 

1. Tillåtna styråtgärder i ett givet tidssteg och tillstånd, d.v.s. specificera den tillåtna 
styrmängden. 

2. Hur kostnaden under tidssteg t beror på tiden, nuvarande tillstånd och vald sty
råtgärd i tidssteg t. 

3. Hur tillståndet i tidssteg t+l beror på tiden, tillståndet i tidssteg t och vald styråt
gärd i tidssteg t. 

Om tillstånd, tidssteg och styrning identifierats på riktigt sätt underlättas specifice
ringen av aspekterna ovan. 

Till slut bör det nämnas att dynamisk programmering grundar sig på en mycket enkel 
men viktig betraktelse nämligen den s k optimalitetsprincipen: 

Optimalitetsprincipen: Om den bästa vägen att gå från start till mål går genom till
stånd i i tidssteg t så är delen av vägen från start till i den bästa vägen från start till i. 

4.3 Nätverksformulering 

Det svåra med dynamisk programmering är normalt att hitta ett lämpligt dynamiskt 
system att bädda in problemet i. Om tillstånds- och styrmängder som i derma funktion 
är diskreta lönar det sig ofta att åskådliggöra problemet med hjälp av ett nätverk. De 
förenklingar som infördes vid beräkningen av belastningsprognosen för respektive om
formarstation i kapitel 3 gör det möjligt att vid bestämningen av optimal driftplan för 
systemets omformare, betrakta en stations omformare i taget, utan hänsyn till aggregat i 
övriga stationer. 

De 6 omformarstationer som på den svenska sidan matar Malmbanan rymmer mellan 2 
och 4 st omformaraggregat av varierande storlek. Omfom1ama kan normalt befinna sig i 
3 olika driftlägen eller omfonnarstatus [ I ] : 

Optimal driftplan 



0. Stoppat 

1. Inkopplat 

2. Roterar, ej inkopplat 

Aggregatet stoppat, kan fullastas 
efter uppstarttiden 

Aggregatet är i drift och levererar 
effekt. 

Aggregatet roterar med generatorn ej 
magnetiserad, kan fullastas omgåen
de, inga startkostnader. 

Aggregaten kan också manöverblockeras av operatören i ett av driftlägena 0-2, vilket då 

inte kan ändras under optimeringen. 

Om den betraktade stationen rymmer n st omformaraggregat innebär detta att stationen 
kan befinna sig i 3" tillstånd. Exempelvis kan en station med två st omformare anta 
32 = 9 tillstånd. För varje station och tidssteg kan en tillståndsmatris skapas, där varje 
rad motsvarar en tillståndsnod enligt exemplet i avsnitt 4.2.2 och som alltså bygger upp 
nätverket i den dynamiska programmeringen. Matrisen f'ar följande utseende för en sta
tion med två omformare, där O motsvarar AV, 1 PÅ och 2 roterande aggregat enligt 
ovan: 

i o o l 
l~~I 
I i o I 

T=lll I (4.2) 

I i 2 I 
I 2 o I 

l~ ~-
För en station med tre omformare blir tillståndsmatrisen Ten 33 = 27 x 3 matris och för 

en station med fyra omformare en 81 x 4 matris. 

4.4 Övergångskostnader 

Valda styråtgärder i ett tidssteg förknippas med övergångskostnader som består av 
energikostnader för aggregat i läge 1 och 2 samt av startkostnader för eventuell uppstart 
av aggregat i läge 0. Målet vid beräkningen av optimal driftplan för systemet blir att för 
varje station minimera de totala övergångskostnadema under optimeringsintervallet. 
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4.4.1 Startkostnader 
Uppstartk:ostnaden för ett omformaraggregat i läge O består dels av kostnaden för ener
gin som krävs för att varva upp ett stillastående aggregat till märkvarvtal och dels av 
kostnaden för revision och slitage av brytare. Kontroll har gjorts för den minsta aggre
gattypen (Q24/Q25) och visar att energiåtgången kan uppskattas till ca 15 kWh. Kost
naden för slitage och revision av brytare beräknas vara ca 3 kr per manöver och omfor
mare. Detta innebär en kostnad på ca 6 kr per start och omformare samt att startkost
nadema kan antas vara konstanta och oberoende av hur länge de varit avställda [ 1 ]. 

Genom att skapa en variant av tillståndsmatrisen T definierad i föregående avsnitt, där 
aggregat i läge 2 behandlas som aggregat i läge 1, kan en matris, S, med övergångskostna
der för uppstart av aggregat i läge O beräknas. Eftersom startkostnadema enligt ovan an
tas vara konstanta och oberoende av tiden behöver dessa bara beräknas en gång för varje 
station och optimering. Startkostnadsmatrisen blir en symmetrisk matris där element 
(i,j) är de startkostnader som förknippas med en tillståndsändring i stationen från till
stånd i i tidssteg t till tillstånd j i tidssteg t+ 1. 

Om något tillstånd i stationen ej tillåts t.ex. p.g.a. att aggregat avställts tilldelas en sådan 
tillståndsändring en "oändlig" kostnad för att förhindra algoritmen att senare föreslå ett 
sådant tillstånd. 

Startkostnadsmatrisen beräknas enligt: 

M 
S(i,j) = I[T5 (j,m)-T5 (i,m)]·Cs(m) 

dar 

m=l 

M = Antalet omformare i stationen 

Cs(m) = Startkostnad aggregat m 

T5 = Tillstands matris for startkostnader 

S = Startkostnadsmatris 

4.4.2 Driftskostnader 

(4.3) 

Driftskostnaderna för ett tillstånd i stationen under ett tidssteg består av energikostna
derna för drift av omformare i både läge l och 2. Utgående från de i kapitel 3 beräknade 
stationseffekterna i varje tidssteg beräknas de totala energikostnaderna för varje till
stånd i stationen genom att summera kostnaden för driften av aggregat i läge 1 och 2, 
d.v.s. aggregat i drift samt roterande aggregat. 
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4.4.2.1 Roterande omformare, läge 2 
Genom att ej magnetisera generatorn i omformarna kan man minska tomgångsförluster
na i ett aggregat. Uppskattningar som gjorts visar att förlusterna kan reduceras med ca 

30 % eller en tredjedel [ 1 ]. Övergångskostnadema för roterande aggregat under ett 

tidssteg för respektive tillstånd i stationen beräknas utgående från en variant av den i 
avsnitt 4.1 skapade tillståndsmatrisen T, där aggregat i läge 1 behandlas som aggregat i 
läge 0, d.v.s. stoppat aggregat. En faktor Raggr införs också för att ta hänsyn till den 
minskning i tomgångsförlustema som drift med aggregat i läge 2 innebär enligt ovan. 

1 M t 
ERoCi) = i :Z,: Tr(i,m)·RaggrCm) · Po(m)·Ce · 

60 
m=l 

ERo(i) = Driftskostnad omformare lage 2, tillstand i 

RaggrCm) = Reduktionsfaktor omformaraggregat m 

M = Antalet omformare i stationen 

dar Tr = Tillstands matris for energikostnader aggr. lage 2 

P0 (m) = Tomgangseffekt omformare m 

Ce = Energipris i kr/MWh 

t = Tidsstegets langd i minuter 

4.4.2.2 Omformare i drift , läge 1 

(4.4) 

För att beräkna energikostnaden under ett tidssteg för aggregat i drift måste man först 
bestämma hur aggregaten delar på den av stationen totalt levererade effekten. Hur aggre
gaten delar effekten bestäms till största delen av omformarnas storlek och konstruktion 
[3],[10] . 

Som ett resultat av omforn1amas spänningsreglerande funktion gäller för den reaktiva 

effekten att aggregaten delar denna i förhållande till deras 6 min märkeffekt enligt [ 3 ] : 

saggr. 
N6 

Qaggr = Qstation --- ..... v.......-----
.L.. S N6 

aggr i drift i stationen 

(4.5) 

För den aktiva effekten i en omformarstation finns inget enkelt uttryck liknande-det för 

den reaktiva effekten. I stället gäller approximativt följande implicita uttryck där \jf är 

spänningens vinkel i stationen [ 3 ] . 
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1 X g-P 
lfl = - -arctan(XrP)- arctan( q ) 

3 l+XfQ 
(4.6) 

Eftersom de i kapitel 3 beräknade stationseffektema är behäftade med en relativt stor 
osäkerhet visar det sig att beräkningarna och de indata som behöver matas in i denna 
tillämpning kan förenklas genom att även för den aktiva effekten använda det enkla ut
trycket som gäller för den reaktiva effekten. Den av varje aggregat levererade aktiva ef
fekten kan alltså beräknas enligt: 

saggr. 
N6 

Paggr = Pstation ----,-I-s_N_6 __ (4.7) 

aggr i drift i stationen 

4.4.2.2.1 Numeriska exempel, Effektdelning 

För att belysa de förenklingar som gjorts ovan ges här tre exempel med olika bestyck
ning i stationerna. De stationer på Malmbanan som har fler än en typ av aggregat som 
standard är Gällivare, Kiruna och Tornehamn. I exemplen nedan visas därför resultatet 
av ovanstående förenkling i dessa stationer. Den beräknade effekten i stationerna häm
tas från exempel 3 .1 i kapitel 3. 

1) Gällivare 

Stationen är bestyckad med 4 st omformare. 2 st modell Q48/Q49 och 2 st 
modell Q24/Q25 . 

Psiation = 14.24336 MW Qsiation = 13.897 MVAr: 

Teoretiskt enligt ekvation (4.6) fås:PQ38/Q39 = 0.291*Psiation 

PQ24/Q25 = 0.204*Pstation 

F örenkiat uttryck enligt ( 4. 7) ger: P Q38/Q39 = 0. 313 * P Station 

P Q24/Q25 = 0 .18 8 * P Station 
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2) Kiruna 

Stationen är bestyckad med 4 st omformare. 2 st modell Q48/Q49 och 2 st 
modell Q24/Q25 

Pstation = 8.81684 MW, Qstation = 3.688 MVAr: 

Teoretiskt fås: PQ48/Q49 = 0.369*Pstation 

P Q24/Q25 = 0 .131 * P Station 

Förenklat uttryck ger: 

3) Tornehamn 

PQ48/Q49 = 0.372*Pstation 

PQ24/Q25 = 0.128*Pstation 

Stationen är bestyckad med 3 st omformare. 2 st modell Q48/Q49 och 1 st 
modell Q24/Q25 

Pstation = 7.55494 MW, Qstation = 5.099 MW: 

Teoretiskt fås: PQ48/Q49 = 0.425*Pstation 

PQ24/Q25 = 0.150*Pstation 

Förenklat uttryck ger: PQ48/Q49 = 0.427*Pstation 

PQ24/Q25 = 0.146*Pstation 

Som exemplen visar ger det förenklade uttrycket fullt godtagbara resultat med tanke på 
den onoggrannhet som framförallt tågprediktionen givit vid beräkningen av stationsef
fekterna i kapitel 3. 

4.4.2.3 Kostnadsfunktion 
Kostnadsfunktionen för en roterande omformare är beroende av elpriset, Ce (kr/MWh), 

samt omfonnarens verkningsgrad, ri [ 11 ]. För de olika omforn1araggregaten kan följan

de verkningsgradskurvor grundade på specificerade typdata plottas [ 10 ] : 
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Verkningsgrad Roterande Omformare 
mo,-----.-------,-----,-----,---~---~ 

98 

96 

94 

l c: 92 
cJ 
~ 
g> 90 
0) 
C: ·c 
~ 88 
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024/025 
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Utmatad effekt P (MW) 

Figur 4.1 Verkningsgrader för roterande omformare 

Kostnaden för energin per tidsenhet kan för en omformare skrivas: 

(4.8) 

Genom att göra en polynomanpassning med ett tredjegradspolynom av kostnadsfunk
tionema enligt ( 4.8) kan följande kurvor plottas för de olika aggregattyperna [ 11 ] : 
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Figur 4.2 Kostnadsfunktioner för roterande omformare 

16 

Om energipriset Ce utelämnas vid polynomanpassningen av ( 4.8) kan ett uttryck för 
energikostnaden per tidsenhet för ett omformaraggregat skrivas enligt (4.9). Energipriset 
utelämnas för att göra det möjligt att ändra energipriset via användargränssnittet samt 
sätta olika energipris i olika stationer. 

(4.9) 

Konstanterna k3, k2, k1 resp k0 i polynomen för de olika omformaraggregaten ges enligt 

tabell 4.1 

k3 (/ (MWfh) k2 (/ (MW)'h) k , (/ (MW)h) "1i (MW) 

Q24 I Q25 2.6657 · 10·J 2.6624 - IO-J 1.0861 0. 1700 

Q38 I Q39 -1.7241 · I o-J 2.83 I 9 · IO-- 0.9704 0.2000 

Q48 I Q49 -4.2223 - 1 o·· l.387 1 · I o·" 0.9506 0.3000 
--

Tabell 4.1 Koefficienter i kostnadsfunktion för omformartyper 
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Utifrån kostnadsfunktionerna ovan för respektive omformaraggregat kan nu energikost
naden under ett tidssteg för aggregat i drift i läge 1 beräknas. Om en variant av till
ståndsmatrisen, T, skapas, där aggregat i läge 2 behandlas som aggregat i läge 0, kan föl
jande uttryck formuleras: 

M 

EoN(i) = L Ce · [ k3(m) · P(m)3 + k 2 (m) · P(m)2 + 

dar 

m=l 

k1 (m) · P(m) + ko(m)] · Te(i, m) · _t 
60 

EoN(i) = Driftskostnader for aggregat i drift tillstand i 

Ce = Energipris i kkr/MWh 

(4.10) 

Te = Tillstands matris f r berakning av energikostnader for aggr. i lage 1 

P(m) = Levererad effekt aggregat menligt ekvation (4.7) 

M = Antalet omformare i stationen 

t = tidsstegets langd i minuter 

Aggregat som enligt ekvation ( 4. 7) väntas bli överlastade tilldelas här en "oändlig" kost
nad för alla tillstånd förutom det då samtliga tillgängliga aggregat i stationen är i drift i 
läge 1. I detta fall beräknas driftskostnaderna enligt ekvation ( 4.10). Detta har gjorts för 
att förhindra algoritmen att föreslå ett tillstånd i stationen då något eller några aggregat 
körs med överlast, samtidigt som algoritmen tillåts hantera överlast då alla tillgängliga 
aggregat är inkopplade. Förbjuds överlast, med en "oändlig" kostnad, även för det till
stånd i stationen då samtliga tillgängliga aggregat är i drift kommer nämligen den totala 
driftskostnaden, enligt ekvation ( 4.11) nedan, i de efterföljande tidsstegen att bli 
"oändligt" stor för alla tillstånd, varvid algoritmen kommer att föreslå att alla tillgängliga 
aggregat skall vara i drift under resten av optimeringen. Detta även om stationseffekten 
skulle sjunka till en nivå då aggregat kan slås av utan att övriga blir överlastade eftersom 
den totala driftskostnaden fortfarande skulle vara "oändligt" stor. 

De totala driftskostnaderna för ett tillstånd i stationen under ett tidssteg fås nu genom 
att i tidssteget swnmera driftskostnaderna för roterande aggregat, läge 2, och aggregat i 
drift, läge 1, beräknade enligt ekvation ( 4.9) och ( 4.10). 
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(4.11) 

{

E(tk,i) = Totala energikostnader tidssteg tk tillstand i 

dar ERo(i)= Energikostnader roterande aggr, lage 2, tillstand i. 

EoN(i) = Energikostnader aggr. i drift, lage 1, tillstand i 

4.5 Optimala driftskostnader 

När den dynamiska programmeringens nätverk definierats enligt avsnitt 4.3 och över
gångskostnader beräknats för varje tillståndsövergång och tidssteg i avsnitt 4.4 kan det 

· rekursiva uttrycket för detta dynamiska programmeringsproblem formuleras . Under be
aktande av de tre aspekterna beskrivna i avsnitt 4.2 fås ett uttryck för den totala drifts
kostnaden i tillstånd i, tidssteg tk + 1, enligt: 

Ctot (t k + I, i) = min{ S(x, i)+ E(t, x) + Ctot (t k, x) } (4.12) 
X -t/c. 

Där min i ( 4.12) är över alla tillstånd x i tidssteg tk och C101(tk+ 1,i) är den optimala totala 
driftskostnaden för tillstånd i, tidssteg tk + 1, räknat från optimeringsintervallets start. 
Uttrycket gör det möjligt att för varje tillstånd och tidssteg bestämma den minimala 
driftskostnaden. Dessutom kan det tillstånd i föregående tidssteg som gav den lägsta to
talkostnaden registreras i en matris. När driftskostnaden beräknats för samtliga tillstånd 
och tidssteg söks den optimala vägen genom nätverket, från stopp- till starttillståndet, i 
den matris som skapats med optimala tillstånd i föregående tidssteg. Starttillståndet för 
optimeringen är ett känt ti llstånd tack vare att omformarnas aktuella status kan avläsas i 
realtid. Stopptillståndet, som har betydelse för vilken väg genom nätet som blir den op
timala, måste däremot sättas i beräkningarna. I denna funktion väljs som stopptillstånd 
det tillstånd som enligt ekvation ( 4.12) får den lägsta totala driftskostnaden vid optime
ringsintervallets slut. 

4.6 Numeriska exempel 

För att belysa optimeringsalgoritmen beskriven i förgående avsnitt kommer först beräk
ningarna för ett enkelt exempel att studeras. Därefter visas resultatet av en mer realis
tisk beräkning för en station. Det som avviker från en verklig beräkning är de sim_ulerade 
stationseffekterna. För beräkningar i exemplen används det program som implemente
rats i den utvecklade funktionen Optimering av eldriften på Malmbanan. 

Optimal driftplan 33 



34 

Exempel 4.1 

En station bestyckas med 2 st aggregat av typ Q24/Q25 respektive Q38/Q39 med 
typmärkdata. Samtliga omformarstatus antas vara tillåtna och energipriset sätts till 200 
kr/MWh. Optimeringens tidshorisont är 30 min och tidsstegets längd 5 min. Detta in
nebär att antalet tidssteg under optimeringen är 6 st. De beräknade stationseffektema i 
respektive tidssteg ges enligt tabell 4.2: 

Tidssteg P(MW) Q (MVAr) 

I 6.4 4.8 

2 3.2 2.4 

3 0.0 0.0 

4 0.0 0.0 

5 1.6 1.2 
··-,-

6 5.0 3.75 

Tabell 4.2 Stationseffekter i exempel 4.1 

Startkostnadema för omfom1araggregaten är 6 kr för Q24/Q25 respektive 8 kr för 
Q38/Q39. Dessutom antas att man minskar aggregatens tomgångseffekt med 1/3 vid 
drift av aggregat i läge 2, roterande aggregat. 

Stationen antas vid optimeringens start befinna sig i tillstånd 1 d.v.s. båda aggregaten är 

stoppade i läge 0. 

Lösning: 

Första steget i beräkningarna blir att definiera nätverket för den dynamiska programme
ringen. Enligt avsnitt 4.3 definieras det av en tillståndsmatris, T, i vaije tidssteg. Till
ståndsmatrisen blir i detta fall en matris med J2 = 9 rader och 2 kolumner enligt ( 4.2). 

I o o l 
I~~ I 
I i o I 

T=I 1 1 I 
I 2 i I 

I 2 o I 

l2 1 j 
22 
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Utifrån tillståndsmatrisen T, samt varianter av denna kan nu övergångskostnader beräk-
nas för samtliga tillstånd och tidssteg. 

Med de givna startkostnadema för aggregaten fås startkostnadsmatrisen, S, enligt ekva-
tion (4.3), där element (i,j) är den startkostnad som förknippas med en tillståndsänd-
ring i stationen från tillstånd i i tidssteg tk till tillstånd j i tidssteg tk+I· 

0.0 8.0 8.0 6.0 14.0 14.0 6.0 14.0 14.0 

0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 

S= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Med ekvationerna ( 4 .4 ), ( 4 .10) och ( 4 .11) beräknas energiövergångskostnadema för 
varje tillståndsövergång och tidssteg. Dessa beräkningar resulterar i följande matris. 

00 00 00 00 . 144.24 OQ 00 00 00 

00 58.98 00 00 62.03 00 00 60.87 00 

0.0 3.33 2.22 2.83 6.17 5.06 1.89 5.22 4.11 
E= 

0.0 3.33 2.22 2.83 6.17 5.06 1.89 5.22 4.11 

00 30.30 00 32.10 33.67 34.31 00 32.19 00 

00 00 00 00 94.83 00 00 00 00 

När samtliga övergångskostnader beräknats kan den minimala driftskostnaden i vaije 
tillstånd och tidssteg beräknas med det rekursiva uttrycket ( 4.12), där kostnaden i re
spektive tillstånd och tidssteg är kostnaden fram till början av tidssteget. Driftskostna
den fram till optimeringens start (ti llstånd I) sätts till O kr. Här fås fö ljande driftskost
nader i respektive tidssteg och tillstånd. 
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1 o.o 8.0 8.0 6.0 14.0 14.0 6.0 14.0 14.0 l 
1

158.24 158.24 158.24 158.24 158.24 158.24 158.24 158.24 158.24 1 

217 .22 217 .22 217 .22 219 .11 219 .11 219 .11 219 .11 219 .11 219 .11 

Ctot =il 21 7.22 219.44 219.44 221.00 223.22 223.22 221.00 223.22 223 .22

1

1 

217.22 221.66 221.66 222.89 227.33 227.33 222.89 227.33 227.33 

ll 251.96 251.96 251.96 254.98 257.96 257.96 254.98 257.96 257.96jl 

00 00 00 00 00 00 00 00 352.79 

Samtidigt som de minimala driftskostnaderna beräknas för varje tillstånd och tidssteg 
enligt (4.12) registreras och lagras i en matris, Ox, det tillstånd som i föregående tidssteg 
gav den minimala kostnaden. I detta exempel fås följande matris, där element (t,n) är det 
tillstånd x som i tidssteg t-1 gav den minimala kostnaden för tillstånd n i tidssteg t . 

I I I I I I I I I 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 2 2 8 8 8 8 8 8 

0 = X 3 3 7 9 9 7 9 9 

3 3 7 9 9 7 9 9 

2 2 2 4 2 2 4 2 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Ur matrisen Ox ovan är det nu möj ligt att finna den optimala driftplanen för stationen 
under optimeringen. Genom att starta i element (7,9) och sedan "backa" genom matrisen 
fås de optimala tillstånden för stationen i respektive tidssteg. 

Nedan presenteras den optimala körplanen för denna optimering tillsammans med 
driftskostnaderna i respektive tidssteg för den optimerade driftplanen. 
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Status Status Driftskostnader 
Tidssteg Tillstånd 

Q24/Q25 Q38/Q39 (kr) 

I 5 I 1 14.0 

2 2 0 I 158.24 

3 3 0 2 217.22 

4 -, 0 2 219.44 .) 

5 2 0 I 22 1.66 

6 5 I I 257.96 

7 352.79 

Tabell 4.3 Optimal driftplan exempel 4.1 

Exempel 4.2 

I detta exempel bestyckas stationen med 3 st omformaraggregat, 2 st Q48/Q49 respek
tive 1 st Q24/Q25. Optimeringshorisonten är 5 timmar och tidsstegets längd 3 min, vil
ket innebär 100 tidssteg. Startkostnaderna antas vara 6 kr för aggregattyp Q24/Q25 re
spektive 25 kr för aggregattyp Q48/Q49. Vid optimeringens start befinner sig samtliga 
aggregat i drift i läge 1 och alla status för omformarna antas tillåtna under hela optime
ringen. Precis som i föregående exempel antas det att aggregatens tomgångseffekt mins
kas med 1/3 vid drift i läge 2. 

De beräknade aktiva och reaktiva stationseffekterna i respektive tidssteg antas vara en
ligt figur 4.3 och de optimerade driftplanerna för stationens omformaraggregat presente
ras i figur 4.4. Den tid aggregaten skall vara i drift visas i form av en heldragen linje. 
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Simulerade stationseffekter i exempel 4.2 
25.-- --.----.--~----,--- --,----,-----,-------,----,----, 

20 

P(MW) 

15 

Q (MVAr) 

10 

5 

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
Tid från optimeringens start i tim 

Figur 4.3 Simulerade stationseffekter i exempel 4.2 

048_2 

048_1 

024 -

0.5 

Optimerad driftpen i exerrpel 4.2 

1.s 2 2 s 3 as 
Td från optimerin ge ns start itim 

4 4.5 5 

Figur 4.4 Optimerade driftplaner i exempel 4.2 
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I tabell 4.5 presenteras driftskostnaden för den optimerade driftplanen tillsammans med 
driftskostnaden som normal drift med samtliga aggregat i drift i läge 1 skulle givit. Som 
exemplet visar kommer inte driftläge 2, roterande aggregat , att föreslås i något tidssteg. 
Studier visar att detta driftläge föreslås endast i de fall effekten varierar kraftigt från ett 
tidssteg till ett annat. 

Driftskostnad, optimerad driftplan ( kr) 6761.60 

Driftskostnad, normal driftplan ( kr ) 7120.70 

Besparing ( % ) 5.04 

Tabell 4.4 Driftskostnader i exempel 4.2 
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5 Slutsatser och framtida 
arbete 

5.1 Tågprediktion 

En lyckad optimering av omformarnas driftplaner grundas till stora delar på nog
grannheten i tågprediktionen, d.v.s. hur väl man lyckats förutse tågens positioner under 
optimeringen. Den prediktion som finns implementerad i funktionen och som presente
rats i kapitel 2 är något förenklad och grundas enbart på tågens aktuella positioner vid 
optimeringens start. Ingen hänsyn tas till att tåg kan starta eller nå sin slutdestination 
under optimeringen. Denna prediktion kommer därför att vara tillräckligt noggrann en
dast under förhållandevis korta optimeringsintervall, vilket betyder att optimeringen 
måste göras om ofta för säkerställa den normala trafiken och samtidigt uppnå en opti.:. 
mal driftskostnad. Till en leveransklar produkt behöver prediktionen kompletteras eller 
bytas ut. Här kommer två förslag att ges till hur dessa kompletteringar och förändringar 
kan se ut. Båda dessa förslag kräver att data som behövs görs tillgänglig från tågled
ningssystemet samt att driften av tågen på Malmbanan kontrolleras och planeras nog
grannare än vad som idag är fallet. 

1. Planerade tågstarter och tågs destinationer förs automatiskt över från tågled
ningssystemet och lagras i optimerings/ unktionens databas. 

Genom att med ett bestämt tidsintervall använda information i tågledningssystemets 
databas kan en ny optimering startas automatiskt då ett tåg startas. Ingen informa
tion behövs om vid vilken station tåget startas utan tågets position fås via tågled
ningssystemet på samma sätt som för övriga tåg enligt kapitel 2. 

Dessutom kan tågens slutdestination föras in i optimeringen vid optimeringens start. 
På detta sätt kan det i varje tidssteg undersökas om tåget nåt sin slutdestination och 
därför skall plockas ut ur prediktionen. 
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2. Korrigerad tidtabell används som prediktion. 

Vid varje optimerings start läses tågens positioner in från tågledningssystemet enligt 
beskrivningen i kapitel 2. Tågens positioner jämförs sedan med den position de 
skulle haft enligt den tidtabell som förts över från tågledningssystemet. På detta sätt 
kan en korrigerad kopia av tågens tidtabell skapas. Tågens position i varje tidssteg 
interpoleras sedan fram från denna korrigerade tidtabell och används som prediktion. 

Förslaget enligt alternativ 1 kräver de minsta förändringarna i den prediktion som finns 
implementerad i funktionen idag. Den borde därför vara att föredra eftersom detta krä
ver mindre arbete. 

5.2 Belastningsprognos 

I den belastningsprognos som implementerats i funktionen tas ingen hänsyn till de ban
korsningar som finns i Boden (Stambanan söderut) och Kiruna (mot Svappavaara). I 
den leveransklara funktionen måste därför de predikterade stationseffekterna i dessa 
stationer korrigeras. 

Boden 

Stationseffekten i Boden bör kunna korrigeras med statistiska och/eller historiska 
värden om effektbehov för nord- och sydgående trafik. Detta som en följd av att 
denna trafik vanligtvis är mer regelbunden och förutsägbar än den på Malmbanan, 
d.v.s. trafiken följer bättre den enligt tidtabellen planerade. Ett annat alternativ kan 
vara att i funktionen inkludera sträckan till den första omformarstationen utmed 
stam banan. 

Kiruna 

Stationseffekten i Kiruna korrigeras enklast genom att denna sträcka förs in i tågpre
diktionen. KoITigering enligt den metod som föreslagits i Boden bör även kunna an
vändas men är sämre p.g.a. att trafiken här är svårare att förutse. 

Även övriga stationers predikterade effekter bör kunna korrigeras med en korrektions
faktor via användargränssnittet. Detta kan vara nödvändigt t.ex. vid mycket sträng kyla 
eller snösituation vinte1iid. Dessa korrektionsfaktorer kan också användas för att trim
ma in funktionen under idrifttagningen av funktionen. I framtiden bör också en automa
tisk k01Tigering av effekterna införas. Denna korrigerar de av funktionen beräknade ef
fekterna i förhållande till föregående belastningsprognos. D.v.s. om de beräknade sta-
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tionseffektema i föregående belastningsprognos varit för låga av någon anledning juste
ras dessa i nästa prognos med en faktor i förhållande till avvikelsen. 

5.3 Optimal driftplan 

Vid beräkningen av optimal driftplan enligt kapitel 4 tillåts inte att omformaraggregaten 
överlastas. En minskning av driftskostnaderna kan göras om funktionen tillåts hantera 
överlast av aggregat. Nedan kommer förslag till hur detta kan göras möjligt att ges. De 
föreslagna metoderna kräver dock att det görs möjligt att ta hänsyn till tidigare överlast. 
I annat fall kan drift med överlastade aggregat utnyttjas mer än vad som tillåts, med 
ökade kostnader i fom1 av slitage som följd. 

Kostnadsf unktion för överlast 

En funktion utvecklas där en kostnad sätts för olika nivåer av överlast. Funktionen 
blir växande och dess branthet beror av informationen om tidigare överlast. En expo
netiell funktion av detta slag finns tillgänglig i den implementerade funktionen, men' 
har inte kunnat studerats nännare. I denna funktion beräknas kostnaden för ett ag
gregat som körs med överlast enligt: 

C(m) = Ce · [k3(m) · P(m)3 + k2 (m) · P(m)2 + k1 (m) · P(m) + k0 (m)] · Te(i, m) · _t · 
60 

[ -
1
--[S(m)-SN(m)]] 

;_ SN(m) (5.1) 

dar 

C(m) = Driftskostnad vid overlast, aggregat m 

Ce = Energipris i kkr/MWh 

Te = Tillstands matris f r berakning av energikostnader for aggr. i lage 1 

P(m) = Levererad aktiv effekt aggregat menligt (4 .7) 

k 3 - ko = kostnadskoefficienter i aggregatets kostnadsfunktion enligt (4.9) 

S(m) = Levererad effekt aoore 0 at m bb C 

SN(m) = M rkeffekt aggregat m 

t = tidsstegets langd i minuter 
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Efteroptimering 

I denna metod tas en driftplan först fram enligt beskrivningen i kapitel 4. Aggrega
tens överlastförmåga utnyttjas därefter till att minimera antalet planerade manövrer i 
varje station. Denna efteroptimering gör att kortare inkopplingar av aggregat kan 
undvikas. 

Korrigering av omformaraggregatens märkeffekter 

I detta förslag används omformaraggregatens märkeffekter till att korrigera hur hårt 
algoritmen belastar aggregaten. I det fall ett aggregats märkeffekt justeras uppåt 
kommer algoritmen att belasta detta hårdare, medan den för ett aggregat vars märkef
fekt justerats nedåt belastar detta mindre, osv. 

I den färdiga funktionen bör också en funktion för att ge stationens aggregat olika priori
tet läggas in. Denna prioritering bör ske automatiskt och tjänar till att jämna ut driftti
den för stationens aggregat. På detta sätt förhindras att något eller några aggregat belas
tas hårdare än andra, med ökade underhållskostnader som följd. 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med den här bilagan är att beskriva designen av programmet WABSlC som utveck
lats för att de beräkningar som i funktionen Optimering av eldriften på Malm banan, [ 2 I, 
[ 3 I, [ 4 I, [ 5 I, [ 6 ) resulterar i en optimerad driftplan för de roterande omformare som 
idag matar trafiken på Malmbarian. Till grund för designen ligger de metoder och teorier 
som finns beskrivna i kapitel 2, 3 och 4 . Funktionen skall ingå som en separat och friståen
de funktion i det av ABB Network Partner AB levererade S.P.I.D.E.R.-systemet för eldriften 
av Malmbanan 

Dokumentstruktur 
I Kapitel A och B beskrivs kortfattat den övergripande designen av programmet WABSlC. 

I kapitel C och D beskrivs designen av programmodul SlCTNP, som beräknar tågens posi
tioner under optimeringsintervallet, dvs tar fram en traiksituation för optimeringens alla tids
steg. Designen av modulen sker enligt den i kapitel 2 beskrivna metoden. 

I kapitel E och F beskrivs designen av programmodul SlCPQP. I denna modul beräknas, 
utifrån tågprediktionen samt i förväg simulerade effektbehov för tågen, en belastningsprog
nos för Malmbanans omformarstationer. Designen grundas på teorin beskriven i kapitel 3 . 

I kapitel G och H beskrivs slutligen designen av programmodul SlCOOP som med hjälp av 
dynamisk programmering samt belastningsprognosen för respektive omformarstation opti
merar aggregatens körplaner. Design och kostnadsberäkningar baseras på teori beskriven i 
kapitel 4. 

I kapitel I ges slutligen referenser till dokument som kompletterar designbeskrivningen ovan. 

Konventioner 

Konvention 

{n] 

WABSlC 
SlCXXX 

Betydelse 

Siffror Inom hakparantes hänvisar till refererade dokument 
listade i kapitel I. { n J n är numret pd dokumentet I listan 

Namnsättning av program sker enligt standard för program i 
S.P.I.D.E.R. Huvudprogram heter alltid WAB följt av ett 
modulnamn {i detta fall SlC). Underprogram startar med 
det modulnamn som dess huvudprogram har följt av en tre-
bokstavskombination som förklarar dess funktion. 
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A. 1 Översikt av Designen 
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Programmet WABSlC designas för att ingå som en modul i funktionen Optimering av 
driften på Malmbanan och implementeras i ett S.P.I.D.E.R.-system. 

Programmet startar med att optimeringen tidmärks i rutin SlCORD, dvs den tid optime
ringen startas läses in och lagras för att sedan kunna användas för att tidmärka föreslagna 
manövrer i driftplanen samt även göra det möjligt för operatören att se när den senaste 
optimeringen utfördes. 1 rutinen SlCORD sätts även parametrarna BUSY och DONE som 
indikerar att en beräkning av ny driftplan pågår. Dessutom läses tidshorisontens och tidsste
gets längd in och antalet tidssteg beräknas. 

1 programmodul SlCTNP predikteras tågens positioner enligt den metod som beskrivits i 
kapitel 2 . 

Utifrån denna trafikprediktion samt tågens beräknade effektbehov på respektive banavsnitt 
beräknas i programmodul SlCPQP den förväntade belastningen i varje omformarstation. 
Dessa beräkningar grundas på den i kapitel 3 beskrivna algoritmen. 

I programmodul SlCOOP beräknas sedan den optimala körplanen för varje 
omformaraggregat med hjälp av dynamisk programmering i framåttid beskriven i kapitel 4. 

Programmet avslutas i rutin SlCMOR med att åter sätta parametrarna BUSY och DONE 
för att i detta fall indikera att en ny driftplan finns beräknad och kan presenteras för opera
tören vi funktionens användargränssnitt. 

A.2 Speciella Metoder som använts 

Samtliga programmoduler och rutiner i programmet WABSlC programmeras 
FORTRAN 77. 
Förenklad belastningsfördelningalgoritm beskriven i kapitel 3. 
Dynamisk Programmering i framåttid beskriven i kapitel 4. 
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A.3 Användning av COMMON eller andra GLOBAL variabler 

Samtliga parametrar för dimensionering av vektorer och matriser har samlats i INCLUDE
filen SlCSYP.INC. Detta för förenkla en eventuell omdimensionering av funktionen. I samt
liga programmoduler läggs data som lästs från databasen i COMMON-block innan de be
handlas. På samma sätt läggs data som skall skrivas i databasen i COMMON-block innan de 
skrivs. Detta för att förenkla subrutinanrop och göra dessa enklare att överblicka. Inne i mo
dulerna används så lite GLOBALA variabler som möjligt, även detta för att förenkla för
ståelsen av programmets design och uppbyggnad. 
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B Subrutinstruktur Program W ABS 1 C 

SlCTNP 

SlCPQP 

SlCOOP 

SlCMOR 

Figur: 1 - Subrutinstruktur Program WABSlC 

B.1 SlCORD 

Funktion: 
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Kopierar första uppsättningen av optimeringspararnetrar till andra samt sätter parameter 
BUSY, TRUE och parameter DONE, FALSE för att indikera att en beräkning av ny driftp
lan pågår. 

Anropssekvens: 

CALLSlCORD(USDRC) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: USDRC = USDRC( 1 ), Antalet anropade poster i databasfil 
<OPTI_PARAM> 
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Subrutinstruktur Program WABS 1 C 

lnput: 

8.2 SlCTNP 

Funktion: 

Predikterar tågens positioner under optimeringen. 

Anropssekvens: 

CALLSlCTNP 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

lnput: 

B.3 SlCPQP 

Funktion: 
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Beräknar, utifrån tågprediktionen, en belastningsprognos för systemets omformarstationer. 

Anropssekvens: 

CALL SlCPQP 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

lnput: 

B.4 SlCOOP 

Funktion: 

Tar med hjälp av dynamisk programmering fram optimerad driftplan för samtliga omforma
re i systemet. 
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Anropssekvens: 

CALLSlCOOP 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

lnput: 

B.5 SlCMOR 

Funktion: 
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Sätter parameter BUSY, FALSE och parameter DONE, TRUE efter lyckad exekvering av 
ovanstående programmoduler. 

Anropssekvens: 

CALLSlCMOR(USDRC) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

lnput: USDRC = USDRC( 1 ), Antalet anropade poster i databasfil 
<OPTI_PARAM> 
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C Programmodul SlCTNP 

C. 1 Översikt av Designen 

Programmodul SlCTNP är i detta arbete något förenklad och skriven huvudsakligen för att 
kunna testa de övriga två. moduler som ingår i programmet WABSlC. Anledningen till att 
denna modul inte utvecklats färdigt beror på att det saknats data och uppgifter om trafiken 
på Malmbanan samt det tågledningssystem som skall utvecklas. (Tidtabellers utseende, Tra
fikövervakning, införande av tågstarter och tågs destination etc.). 

Designen av modulen grundas på teorin beskriven i kapitel 2. 

I rutin SlCATP hämtas från databasen information om de tåg som vid optimeringens start 
befinner sig på banan. Exempel på information är position, körriktning, last och medelha
stighet. I rutin SlCTPN beräknas utifrån ekvation (2.1) tågens positioner längs banan i varje 
tidssteg under optimeringen. Tågprediktionen avslutas med att denna skrivs i databasen i 
rutinen SlCMTP. 

Ett flödesschema av programmodulen får följande utseende: 

START 

Läs in data frdn databasen 
och lä dessa i COMMON 

.-----+-I tdgnr. = 1 :antal tdg 

Figur: 2 - F/ödesschema Programmodul SlCTNP 

Skriv tdgpredlktlon I 
databasen 

STOP 
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C. 2 Speciella Metoder som använts 

Inga 
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C.3 Användning av COMMON eller andra GLOBALA variabler 

Data som hämtas från databasen i rutinen SlCATP läggs i COMMON-block, som deklare
rats i INCLUDE-filen SlCCTP.INC, innan de behandlas. Detta för att förenkla hanteringen 
av dessa data och korta ned parameterlistor i rutinemanrop. Inne i modulen används inga 
GLOBALA variabler. Detta för att försöka förenkla modulens läsbarhet och design. 

För beskrivning av COMMON-blocken hänvisas till rutinerna SlCATP och SlCMTP. 
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D Subrutinstruktur Programmodul S 1 CTNP 

SlCTNP SlCATP 

SlCTPN 

SlCMTP 

Figur: 3 - Subrutinstruktur Programmodul SlCTNP 

D.l SlCATP 

Funktion: 

Läser in erforderlig data från databasen och placerar dessa i COMMON-block. 

Anropssekvens: 

CALL SlCATP 

Beskrivning av parametrar: 

Samtliga variabler och parametrar i rutinen är antingen lokala eller globala i COMMON
block, deklarerade i INCLUDE-filen SlCCTP.INC. Således finns ingen parameterlista i ruti
nanropet. 

COMMON / COMl_l / OPTHOR, STEP _L, NRSTEP, NTRAIN, NRTSEC 

OPTHOR = Tidshorisont i minuter. 

STEP _L = Tidsstegets längd i minuter. 
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NRSTEP = Antalet tidssteg under optimeringen 

NTRAlN = Antalet tåg som trafikerar banan. 

NRTSEC = Antal banavsnitt banan är Indelad i. 

I COM1_2 I TSECNR, SECL TH 

TSECNR = Vektor med banavsnittsnummer. Items TRACK_SECTOR_NR i 
fil <TRACK_SECTOR> 

SECL TH = Vektor med banavsnittens längder i km. Items LENGTH i fil 
<TRACK_SECTOR> 

/ COM1_3 / TRN_NR, SPEEDL, SPEEDE, IMPTED, UPDTED, LOADED, 
DIRNOR, POSCUR 

TRN_NR = Vektor med tågnummer. ltems TRAIN_NR i fil <TRAlN> 

SPEEDL = Vektor med tåghastigheter för lastade tåg. Items 
SPEED_LOADED i fil <TRAIN> 

SPEEDE = Vektor med tåghastigheter för olastade tåg . Items 
SPEED_EMPTY i fil <TRAIN> 

IMPTED = Vektor med logisk variabel som meddelar om tåget är aktuellt I 
prediktionen. Items IMPLEMENTED i fil <TRAIN>. 

UPDTED = Vektor med logisk variabel som meddelar om tåpositionen upp 
daterats sedan förra läsningen. Items UPDA TED i fil <TRAIN> 

LOADED = Vektor med logisk variabel meddelande om tåget är lastat eller ej . 
Items LOADED i fil <TRAIN> 

DIRNOR = Vektor med logisk variabel meddelande om tågets körriktning är 
norrut eller ej. Items DIRECTION_NORTH i fil <TRAIN>. 

POSCUR = Vektor med nuvarande tågpositione-r. Items POS_CURRENT i fil 
<TRAIN> 

I COM1_ 4 / USDRCl 

USDRCl = Vektor med antalet poster i accessade databasfiler. 
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D.2 SlCTPN 

Funktion: 

Predikterar tågens positioner under optimeringsintervallet. 

Anropssekvens: 

CALL S 1 CTPN ( TRAIN ) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: Utdata från rutinen placeras i COMMON-block. Detta är: 

COMMON / COMl_S / NXT _POS 
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NXT_POS = NXT_POS( NTRAIN, NRSTEP ), Matris med tågpositioner 
vid samtliga tidssteg. 

Input: TRAIN = TRAIN, Räknevariabel för tågnummer ( antalet tåg) 

D.3 SlCMTP 

Funktion: 

Skriver beräknad tågprediktion i databasen. 

Anropssekvens: 

CALLSlCMTP 

Beskrivning av parametrar: 

Indata till rutinen är globala i COMMON-blocken definierade i beskrivningen av föregående 
rutiner. 
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E. 1 Översikt av Designen 
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Programmodulen SlCPQP beräknar utifrån den i modul SlCTNP beräknade 
tågprediktionen samt tågens effektbehov på respektive banavsnitt en belastningsprognos för 
de 6 omformarstationema som matar trafiken på Malmbanan. 

I rutinen SlCAPQ hämtas indata till modulens beräkningar. Exempel på dessa är tågpredik
tion, tågens effektbehov, antalet banavsnitt och stationer samt linjeimpedanser i kontaktled
ningssystemet. 

Rutinen SlCPQC beräknar en belastningsprognos för ett banavsnitt optimeringsintervallet. 

I rutinen SlCPQD definieras det system för vilket en belastningsfördelning skall beräknas. 
Systemet definieras av antalet tåg och deras positioner samt effektbehov, antalet stationer 
och linjeimpedanser. Beroende på vilket banavsnitt som behandlas beräknar rutinerna 
SlCPWl, SlCPWS och S1CPW7 med hjälp av den i kapitel 3 beskrivna algoritmen en 
belastningsfördelning för ett banavsnitt under ett tidssteg . 

De för varje banavsnitt och tidssteg beräknade statlonseff ektema mellanlagras i en matris i 
rutinen SlCPPW. Den totala stationseffekten för respektive station, som fås som summan 
av beräknad stationseffekt för angränsande banavsnitt, beräknas sedan i rutinen SlCSPW. 

Den slutliga belastningsprognosen skrivs därefter i databasen i rutinen SlCMPQ. 

Ett flödesschema för programmodulen presenteras på nästa sida. 
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START 
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placera dessa I COMMON 

Tidssteg = 1: Antal tidsste 

Läs data om banavnitt i resp 
tidssteg. Definiera systemet 

Beräkna belastnlngsfördeln. 
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locka ut och lagra stations Addera och lagra stations . 
..___-1 effekter för det banavsnltt i---....i effekter frdn lntllllggande 

som en belastnlngsfördeln. banavsnitt samtliga tldsste 
beräknats 

Figur: 4 - F/ödesschema Programmodul SlCPQP 

E.2 Speciella Metoder 

Skriv beräknad 
belastningsprognos I 
databasen 

STOP 

Förenklad iterativ algoritm för beräkning av en belastningsf ördelning för ett banavsnitt. Al
goritmen finns beskriven i kapitel 3 . 
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E.3 Användning av COMMON eller andra GLOBALA variabler 

Samtliga data som hämtas från databasen i rutinen SlCAPQ läggs upp I COMMON -
block, deklarerade i INCLUDE-filen SlCCPQ.INC. Detta för att förenkla överföringen mel
lan programmodulens olika rutiner, samt för att förkorta parameterlistor i rutinanrop. Med 
detta förfarande borde också förståelsen av modulens design ökas. 

Parametrar för dimensionering av vektorer och matriser har lagts i en INCLUDE-fil, 
SlCSYP.INC för att öka möjligheten att dimensionera om dessa. 

Inuti programmodulen används så lite GLOBALA variabler som möjligt för att öka möjlig
heten att åtgärda felaktigheter vid tester samt öka förståelsen för modulens design. 
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F Subrutinstruktur Programmodul S 1 CPQP 

SlCPOP 

I 
SlCAPQ 

I 
SlCPQC SlCPQD 

I 
SlCSPW SlCPWl 

I 
SlCMPQ SlCPWS 

S1CPW7 

SlCPPW 

Figur: 5 - Subrutinstruktur Programmodul SlCPQP 
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Läser data om tågs predikterade positioner och effektbehov under optimeringsintervallet. 

Anropssekvens: 

CALLSlCAPQ 

Beskrivning av parametrar: 

Output: Data som rutinen hämtat från databasen läggs i COMMON - block. 

COMMON / COM2_1 / OPTHOR, STEP_L, NRSTEP, NRSTON, NTRAIN, NRTSEC 

OPTHOR = Optimeringshorisont i minuter. 

STEP _L = Tidsstegets längd i minuter. 

NRSTEP = Antal tidssteg i optimeringen. 

NRSTON = Antal omformarstationer som deltar i optimeringen. 

NTRAIN = Antal tåg som deltar i optimeringen. 

NRTSEC = Antal sektioner som banan är uppdelad i. 

/ COM2_2 / USTION, STNPOS, LINESR, LINESX, LINENR, LINENX 

USTION = Vektor med stationsspänningar. 

STNPOS = Stationspositioner längs banan. 

LINESR = Vektor med linjeresistanser söderut från stationerna. 

LINESX = Vektor med linjereaktanser söderut från stationerna. 

LINENR = Vektor med linjeresistanser norrut från stationerna. 

LINENX = Vektor med linjereaktanser norrut från stationerna. 

I COM2_3 / TSECNR, SECL TH 
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TSECNR = Vektor med sektionsnummer 

SECL TH = Vektor med sektionslängder 

/ COM2_ 4 / IMPTED, TRN_NR, UPDTED, LOADED, DIRNOR 
POSSTT,TABLE1,TABLE2,TABLE3,TABLE4 

IMPTED = Vektor med Item IMPLEMENTED 

TRN_NR = Vektor med item TRAIN_NR i fil <TRAIN> 

UPDTED = 

LOADED = Vektor med information om tågen är lastade eller ej 

DIRNOR = Vektor med information om i vilken riktning tågen rör sig 

POSSTT = Vektor med pekare till tågens startpost för predikterade posi-
tioner 

TABLEl = Pekare till förbrukningstabell 1 

T ABLE2 = Pekare till f örbrukningstabell 2 

T ABLE3 = Pekare till f örbrukningstabell 3 

T ABLE4 = Pekare till f örbrukningstabell 4 

/ COM2_5 / PONP_N, CFIP_N, PONP_S, CFIP_S 

PONP _N = effektbehov för tågen på banans positioner, körriktning 
norrut 

CFIP _N = Cosq> för tågen på banans positioner, körriktning norrut. 

PONP _S = effektbehov för tågen på banans positioner, körriktning 
söderut 

CFIP _S = Cosq, för tågen på banans positioner, körriktnlng söderut. 

/ COM2_6 / TRNNBR, POSPRD, TSTPNR 

TRNNBR = Vektor med item TRAIN_NR i fil <TRAIN_POS> 

POSPRD = Vektor med predikterade tågpositioner 

Jl 1111 ,., . ., ... 
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TSTPNR = Vektor med tidsstegsnummer 

/ COM2_7 / USDRC2 
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USDRC2 = vektor med antalet accessade poster I samtliga databasfiler 

F.2 SlCPQC 

Funktion: 

Beräknar en belastningsfördelning i ett tidssteg för ett banavsnitt. 

Anropssekvens: 

CALL SlCPQC ( PBUSPW, QBUSPW 
,UTPART,TPPOS,TPART,TSTEP) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PBUSPW = PBUSPW( NRSTEP, NRSTON*2 ), Uträknade effekter för 
samtliga banavsnitts slack-noder. 

lnput: 

QBUSPW = QBUSPW( NRSTEP , NRSTON*2 ), Som ovan för reaktiva 
effekter. 

UTPART = UTPART( ANTAL BANAVSNITT, 2 ), Spänningen I samtliga 
slack-noder. 

TPPOS = TPPOS( ANTAL BANAVSNITT, 2 ), Slack-nodemas position I 
längs banan. 

TPART = TPART, Banavsnitt nummer TPART, räknevariabel. 

TSTEP = TSTEP, Tidssteg nummer TSTEP, räknevariabel. 

F.3 SlCSPW 

Funktion: 

Adderar och lagrar slack-nodseff ekter för intilliggande banavsnitt. 
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Anropssekvens: 

CALL SlCSPW ( PBUSPW, QBUSPW) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

COMMON / COM2_8 / PSTPOW , QSTPOW , PQSIRF , STSTEP 

lnput: 

PSTPOW = PSTPOW( NRSTON*NRSTEP ), Aktiva stationseffekter i 
optimeringens samtliga tidssteg. 

QSTPOW = QSTPOW( NRSTON*NRSTEP ), Som ovan för reaktiva 
effekter. 

STSTEP = STSTEP( NRSTON*NRSTEP ), Item TIME_STEP _NR i fil 
<TRAIN_POS> 

PQSIRF = PQSIRF( NRSTON ), Pekare till stationens startpost för 
predikterade effekter, item PQ_START_IREF i fil <STATION_OPT> 

PBUSPW = PBUSPW( NRSTEP , NRSTON*2 ), Slack-nods effekter i 
samtliga tidssteg. 

QBUSPW = QBUSPW( NRSTEP, NRSTON*2 ), Som ovan för reaktiva 
effekter. 

F.4 SlCMPQ 

Funktion: 

Skriver prognoserade stationseffekter i databasen. 

Anropssekvens: 

CALLSlCMPQ 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PQSIRF = Items PQ_START_IREF i databasfil <STATION_OPT> 

PSTPOW = Items P _PRED i databasfil <PQ_PREDICTION> 
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QSTPOW = Items Q_PRED i databasfil <PQ_PREDICTION> 

STSTEP = Items TIME_STEP _NR i databasfil <PQ_PREDICTION> 

lnput: 

COMMON / COM2_8 / PSTPOW , QSTPOW , PQSIRF , STSTEP 

PSTPOW = PSTPOW( NRSTON*NRSTEP ), Aktiva stationseffekter i 
optimeringens samtliga tidssteg . 

QSTPOW = QSTPOW( NRSTON*NRSTEP ), Som ovan för reaktiva 
effekter. 

STSTEP = STSTEP( NRSTON*NRSTEP ), Item TIME_STEP _NR i fil 
<TRAIN_POS> 

PQSIRF = PQSIRF( NRSTON ), Pekare till stationens startpost för 
predikterade effekter, item PQ_START_IREF i fil <STATION_OPT> 

F.5 SlCPQD 

Funktion: 

Sorterar ut data om det banavsnitt för vilken en belastningsfördelning skall skall beräknas i 
tidssteget. 

Anropssekvens: 

CALL SlCPQD ( LENGTH, R, X, VOLT, POWER, COSFI, NUMTRN 
,TPPOS,UTPART,TPART,TSTEP) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: LENGTH = LENGTH( NUMTRN + 2 ), Längden från Luleå till samtliga 
noder i det nät för vilket en belastningsfördelning skall beräknas. 

R = R, Resistansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

X = X, Reaktansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

VOLT = VOLT( NUMTRN + 2 ), Spänningen i samtliga noder i nätet. 
Steg 2 i den förenklade metoden. 

POWER = POWER( NUMTRN + 2 ), Starteffekter i samtliga noder. 
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lnput: 

COSFI = COSFI( NUMTRN + 2 ), Samtliga tågs effektfaktor. 

NUMTRN = NUMTRN, Antal tåg på banavsnittet i tidssteget. 

UTPART = UTPART( TPART, 2 ), Spänningen i samtliga stack-noder. 

TPPOS = TPPOS( TPART , 2 ), Slack-nodernas position längs banan. 

TPART = TPART, Räknevariabel för banavsnittssnummer. 

TSTEP = TSTEP, Räknevariabel för tidsstegsnummer. 

COMMON / COM2_1 / OPTHOR, STEP_L, NRSTEP, NRSTON, NTRAlN, NRTSEC 

OPTHOR = Optimeringshorisont i minuter. 

STEP _L = Tidsstegets längd i minuter. 

NRSTEP = Antal tidssteg i optimeringen. 

NRSTON = Antal omformarstationer som deltar i optimeringen. 

NTRAIN = Antal tåg som deltar i optimeringen. 

NRTSEC = Antal sektioner som banan är uppdelad i. 

/ COM2_2 / USTION, STNPOS, LINESR, LINESX, LINENR, LINENX 

USTION = Vektor med stationsspänningar. 

STNPOS = Stationspositioner längs banan. 

LINESR = Vektor med linjeresistanser söderut från stationerna. 

LINESX = Vektor med linjereaktanser söderut från stationerna. 

LINENR = Vektor med linjeresistanser norrut från stationerna. 

LINENX = Vektor med linjereaktanser norrut från stationerna. 

/ COM2_3 / TSECNR, SECL TH 

TSECNR = Vektor med sektionsnummer 

SECL TH = Vektor med sektionslängder 
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/ COM2_ 4 / IMPTED, TRN_NR, UPDTED, LOADED, DIRNOR 
POSSTT, TABLE1 , TABLE2, TABLE3, TABLE4 

IMPTED = Vektor med ltem IMPLEMENTED 

TRN_NR = Vektor med item TRAIN_NR i fil <TRAIN> 

UPDTED = 
LOADED = Vektor med information om tågen är lastade eller ej 

DIRNOR = Vektor med information om i vilken riktning tågen rör sig 

POSSTT = Vektor med pekare till tågens startpost för predikterade posi-
tioner 

TABLEl = Pekare till förbrukningstabell 1 

T ABLE2 = Pekare till förbrukningstabell 2 

T ABLE3 = Pekare till f örbrukningstabell 3 

T ABLE4 = Pekare till förbrukningstabell 4 

I COM2_5 I PONP _N, CFIP _N , PONP _S, CFIP _S 

PONP _N = effektbehov för tågen på banans positioner, körriktning 
norrut 

CFIP _N = Cosq, för tågen på banans positioner, körriktning norrut. 

PONP _S = effektbehov för tågen på banans positioner, körriktning 
söderut 

CFIP _S = Cosq, för tågen på banans positioner, körriktning söderut. 

I COM2_6 I TRNNBR, POSPRD, TSTPNR 

TRNNBR = Vektor med item TRAIN_NR i fil <TRAIN_POS> 

POSPRD = Vektor med predikterade tågpositioner 

TSTPNR = Vektor med tidsstegsnummer 
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F.6 SlCPWl 

Funktion: 

Beräknar en förenklad belastningsfördelning för ett banavsnitt med 1 station ( stack-nod ) i 
slutet av banavsnittet. 

Anropssekvens: 

CALL SlCPWl ( PBUS, QBUS 
,TSTEP, LENGTH, R, X, POWER, VOLT, COSFI, NUMTRN) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PBUS = PBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Aktiva effekten I alla noder. 

lnput: 

QBUS = QBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Reaktiva effekten i alla noder. 

TSTEP = TSTEP, Räknevariabel för tidsstegsnummer. 

LENGTH = LENGTH( NUMTRN + 2 ), Längden frå.n Luleå till samtliga 
noder i det nät för vilket en belastningsf ördelning skall beräknas. 

R = R, Resistansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

X = X, Reaktansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

VOLT= VOLT( TSTEP, NUMTRN + 2 ), Spänningen I samtliga noder I 
nätet. Steg 2 i den förenklade metoden. 

POWER = POWER( NUMTRN + 2 ), Starteffekter i samtliga noder. 

COSFI = COSFI( NUMTRN + 2 ), Samtliga tågs effektfaktor. 

NUMTRN = NUMTRN, Antal tåg på banavsnittet i tidssteget. 

F.7 SlCPWS 

Funktion: 

Beräknar en förenklad belastningsfördelning för ett banavsnitt med 2 stationer (stack-noder) 
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Anropssekvens: 

CALLSlCPWS(PBUS,QBUS 
,TSTEP, LENGTH, R, X, POWER, VOLT, COSFI, NUMTRN) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PBUS = PBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Aktiva effekten i alla noder. 

lnput: 

QBUS = QBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Reaktiva effekten i alla noder. 

TSTEP = TSTEP, Räknevariabel för tidsstegsnummer. 

LENGTH = LENGTH( NUMTRN + 2 ), Längden från Luleå till samtliga 
noder i det nät för vilket en belastningsfördelning skall beräknas. 

R = R, Resistansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

X = X, Reaktansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

VOLT= VOLT( TSTEP, NUMTRN + 2 ), Spänningen i samtliga noder i 
nätet. Steg 2 i den förenklade metoden. 

POWER = POWER( NUMTRN + 2 ), Starteffekter i samtliga noder. 

COSFI = COSFI( NUMTRN + 2 ), Samtliga tågs effektfaktor. 

NUMTRN = NUMTRN, Antal tåg på banavsnittet i tidssteget. 

F.8 S1CPW7 

Funktion: 

Beräknar en förenklad belastningsfördelning för ett banavsnitt med 1 station ( stack-nod ) i 
början av banavsnitt. 

Anropssekvens: 

CALL S1CPW7 ( PBUS, QBUS 
,TSTEP, LENGTH , R, X, POWER, VOLT, COSFI, NUMTRN) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PBUS = PBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Aktiva effekten i alla noder. 
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Input: 

QBUS = QBUS( TSTEP , NUMTRN + 2 ), Reaktiva effekten i alla noder. 

TSTEP = TSTEP, Räknevariabel för tidsstegsnummer. 

LENGTH = LENGTH( NUMTRN + 2 ), Längden från Luleå till samtliga 
noder i det nät för vilket en belastningsfördelning skall beräknas. 

R = R, Resistansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

X = X, Reaktansen i kontaktledningen mellan stationerna. 

VOLT= VOLT( TSTEP, NUMTRN + 2 ), Spänningen i samtliga noder i 
nätet. Steg 2 i den förenklade metoden. 

POWER = POWER( NUMTRN + 2 ), Starteffekter i samtliga noder. 

COSFI = COSFI( NUMTRN + 2 ), Samtliga tågs effektfaktor. 

NUMTRN = NUMTRN, Antal tåg på banavsnittet i tidssteget. 

F.9 SlCPPW 

Funktion: 

Plockar ut beräknad effekt i stationsnoder (stack-noderna). 

Anropssekvens: 

CALL SlCPPW ( PBUSPW, QBUSPW 
, PBUS, QBUS, TPART, TSTEP, NUMTRN) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PBUSPW = PBUSPW( TSTEP , ANTAL SLACK-NODER ), Slack-nods
effekter i tidssteget för banavsnittet. 

lnput: 

QBUSPW = QBUSPW( TSTEP , ANTAL SLACK-NODER ), Slack-nods
effekter i tidssteget för banavsnittet. 

PBUS = PBUS( TSTEP, NUMTRN + 2 ), Aktiva effekten i alla noder. 

QBUS = QBUS( TSTEP, NUMTRN + 2 ), Reaktiva effekten I alla noder. 

TPART = TPART, Räknevariabel för banavsnittsnummer. 
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TSTEP = TSTEP, Räknevariabel för tidsstegnummer. 

NUMTRN = NUMTRN, Antal tåg på banavsnittet i tidssteget. 

BIiaga 1 00 
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Programmodulen SlCOOP är den modul i programmet WABSlC som med hjälp av dyna
misk programmering, beskriven i kapitel 4, tar fram den optimala körplanen för respektive 
omformaraggregat. 

Programmodulens beräkningar startar med att samtliga data som behövs läses in från data
basen i rutinen SlCASD. Dessa data sorteras och läggs i COMMON - block för att på så 
sätt enklare bli tillgängliga senare i modulen. Modulen designas så att en optimering sker för 
en stations omformare i taget. En stations optimering i rutinen SlCSOP startar därför med 
att data för denna station och dess omformare sorteras ut ur COMMON-blocken skapade i 
SlCASD. Denna utsortering sker i rutinen SlCSTD. 

I rutinen SlCCCM definieras, beroende på hur många omformaraggregat som finns i sta
tionen, nätverket för den dynamiska programmeringen. 

I rutinen SlCCSM beräknas de startkostnader som följer av varje tillståndsändring i statio
nen mellan två tidssteg . 

Rutinen SlCCEM beräknar övergångskostnader beroende på drift av aggregat i både läge 1 
och 2 (se kapitel 4). 

När den dynamiska programmeringens nätverk definierats och övergångskostnaderna be
räknats för varje tillståndsövergång och tidssteg kan den optimala driftskostnaden beräknas i 
rutinen SlCCTM. 

Den optimala driftplanen för stationens aggregat tas sedan fram i rutinen SlCOUR. I ruti
nen SlCOPM lagras omformarnas driftplaner I en vektor gemensam för alla stationers ag
gregat. Denna vektor med omformarnas driftplaner skrivs sedan i databasen i rutinen 
SlCMOP. I SlCOPM beräknas också driftskostnaden för hela systemet under optimering
en. Det finns dock ingen möjlighet att i nuläget presentera denna för operatören. Denna 
skrivs därför ej i databasen. 

Ett förenklat flödesschema för programmodulen presenteras på nästa sida. För närmare 
presentation av rutiner längre ned i modulen hänvisas till respektive rutin. 
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Refererade subrutlner 

SlCASD 

SlCSOP 

SlCSTD 

SlCCCM 

SlCCSM 

SlCCEM 

SlCCTM 

SlCOUR 

SlCOPM 

SlCMOP 

Figur: 6 - Förenklat flödesschema Programmodul SlCOOP 
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G.2 Speciella metoder som använts 

Dynamisk programmering i framåttid, beskriven i kapitel 4 . 
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G.3 Användning av COMMON eller andra GLOBALA variabler 

Data som hämtas från databasen i rutinen SlCASD läggs i olika COMMON - block för att 
förenkla överföring av dessa data till övriga rutiner. Inne i programmet används så lite 
COMMON - block som möjligt. Detta för att försöka förenkla förståelsen av programmets 
uppbyggnad. COMMON - blocken definieras och deklareras i INCLUDE - filen 
SlCCOP.INC 

De resulterade optimala körplanema samt de pekare som efter programmet skall skrivas 
ned i databasen för presentation via användargränssnittet, läggs i COMMON - block i ruti
nen SlCOPM, varefter de skrivs i databasen i rutinen SlCMOP. 

För beskrivning av COMMON - blocken hänvisas till rutinerna SlCASD och SlCOPM. 

Parametrar som används till att dimensionera olika vektorer och matriser har lagts i en 
INCLUDE-fil, SlCSYP.INC, för att förenkla en eventuell omdimensionering av funktionen. 
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SlCOOP 

I 
SlCASD 

I 
SlCSOP 

I 
SlCMOP 

SlCSTD 

SlCCCM SlCACM 

SlCSCM 

SlCECM 

SlCRCM 

SlCCSM 

SlCCEM -r S1CCS6 

L SlCCEV -r SlCCUP 

L SlCCEN 

1 
SlCEON 

SlCERO 

SlCEOL 

SlCCTM 1 SlCCSA 

SlCCKN--SlCONX 

SlCCSO-- SlCONX 
SlCOUR 

SlCOPM 

Figur: 7 - Subrutinstruktur Programmodul SlCOOP 
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H.1 SlCASD 

Funktion: 

Subrutinen hämtar de data från databasen som behövs till optimeringen av körplaner för 
samtliga stationers aggregat. I rutinen tilldelas systemvariabler sina namn och värden. 

Anropssekvens: 

CALLSlCASD 

Beskrivning av parametrar: 

De data som rutinen hämtat från databasen läggs i COMMON-block, definierade i 
INCLUDE-filen SlCCOP.INC. Dessa är: 

COMMON / COM3_1 / CE,OPTHOR, STEP _L, NRSTEP, NRSTON 

OPTHOR = Optimeringens tidshorisont i minuter. 

STEP _L = Tidsstegets längd i minuter. 

NRSTEP = Antal tidssteg i optimeringen. 

NRSTON = Antal stationer som ingår i optimeringen. 

CE = Energipriset i kr/kWh. 

/ COM3_2 / STNPOS, CONVNl, CONVN2, CONVN3, CONVN4, 
PQSTRT, CONV 

STNPOS = Stationspositioner längs banan 

CONVNl = Pekare till den roterande omformare som står på position 1 i sta
tionen. En pekare för varje station 

CO NVN2 = Pekare till den roterande omformare som står på position 2 i sta 
tionen. En pekare för varje station 

CONVN3 = Pekare till den roterande omformare som står på position 3 i sta 
tionen . En pekare för varje station 

CONVN4 = Pekare till den roterande omformare som står på position 4 i sta 
tionen. En pekare för varje station. 
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PQSTRT = Pekare till den post vari de predikterade effekterna för respektive 
station börjar. 

CONV = Matris med pekare till stationernas unika omformare. 

/ COM3_3 / IMPTED, CONVST, RCfYPl,SRATED, S6RATE, ONAWD, 
OFFAWD, ROAWD 

IMPTED = Vektor med logiska variabler för varje aggregat. Aggregatet finns 
tillgängligt eller inte. 

CONVST = Vektor med omformaraggregatens tillstånd vid optimeringens 
start. 

RCTYPl = Vektor med pekare till den omformartyp som varje aggregat till 
hör. 

SRA TED = Vektor med märkeffekter för varje aggregat. 

S6RA TE = Vektor med 6 min. märkeffekter för varje aggregat. 

ONAWD = Vektor med logiska variabler som indikerar om aggregat tillåts att 
inta tillståndet PÅ 

OFFAWD = Enligt ovan för tillståndet AV. 

ROAWD = Enligt ovan för tillståndet roterande aggregat. 

/ COM3_ 4 / NOLOAD, ROCONS, STRTCS, CFKTC3, CFKTC2, 
CFKTCl,CFKTC0 

NOLOAD = Vektor med tomgångseffekt för varje omformartyp. 

ROCONS = Vektor med konstant för reducering av tomgångseffekt för rote 
rande aggregat. 

STRTCS = Vektor med startkostnader för varje omformartyp. 

CFKTC3 = Vektor med tredjegradskoefficienten i kostnadsfunktionen för 
varje omformartyp. 

CFKTC2 = Vektor med andragradskoefficienten i kostnadsfunktionen för 
varje omformartyp. 

CFKTCl = Vektor med förstagradskoefficienten i kostnadsfunktionen för 
varje omformartyp. 
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CFKTC0 = Vektor med sista koefficienten i kostnadsfunktionen för varje om 
formartyp. 

/ COM3_5 / PPRED, QPRED 

PPRED = Vektor med predikterade aktiva effekter för varje station . 

QPRED = Vektor med predikterade reaktiva effekter för varje station. 

/ COM3_6 / RCSIMD, UNISTA, UCHAED, UTSTEP, USTOP 

RCSIMD = Items IMPLEMENTED i databasfil 
<ROT_CONVERTER_STATUS>. 

UNISTA = Items RECOM_STATUS i databasfil 
<ROT_CONVERTER_STATUS>. 

UCHAED = ltems CHANGED i databasfil <ROT_CONVERTER_STATUS>. 

UTSTEP = Items TIME_STEP _NR i databasfil 
<ROT_CONVERTER_STATUS>. 

USTOP = Hjälpvariabel för inplacering av omformarnas körplaner i rutinen 
SlCOPM. 

/ COM3_7 / USIREF 

USIREF = Items STATUS_START_IREF i databasfil <ROT_CONVERTER> . 

I COM3_8 / USDRC3 

USDRC3 = Vektor med antalet använda poster i anropade databasfiler. De 
finierar antalet element i anropade arrayer. 

H.2 SlCSOP 

Funktion: 

Beräknar optimal driftplan för en station. 
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Output: Output parametrar är placerade i COMMON-block och syns ej i anropet. 

Input: STION = STION, Räknevariabel för antalet stationer. 

H.3 SlCMOP 

Funktion: 

Skriver de optimerade körplanema samt pekare till respektive aggregats startpost i databas
filen med omformarnas körplaner. 

Anropssekvens: 

CALLSlCMOP 

Beskrivning av parametrar: 

Output: RCSIMD = RCSIMD( ANTAL OMFORMARE*ANTAL TIDSSTEG ), Item 
IMPLEMENTED i databasfil <ROT_CONVERTER_STATUS>. 

lnput: 

UNISTA = UNISTA( ANTAL OMFORMARE*ANTAL TIDSSTEG ), Item 
RECOM_STATUS i databasfil <ROT_CONVERTER_STATUS>. 

UCHAED = UCHAED( ANTAL OMFORMARE*ANTAL TIDSSTEG ), 
Item CHANGED i databasfil <ROT_CONVERTER_STATUS>. 

UTSTEP = UTSTEP( ANTAL OMFORMARE*ANTAL TIDSSTEG), Item 
TIME_STEP _NR i databasfil <ROT_CONVERTER_STATUS>. 

USIREF = USIREF( ANTAL OMFORMARE), Item 
STATUS_START_IREF i fil <ROT_CONVERTER>. 

COMMON / COM3_6 / RCSIMD, UNISTA, UCHAED, UTSTEP, USTOP 
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RCSIMD = Item IMPLEMENTED 

UNISTA = Item RECOM_ST A TUS 

UCHAED = Item CHANGED 

UTSTEP = Item TIME_STEP _NR 

USTOP = Räknevariabel för sista posten för resp aggregat i 
<ROT _CONVERTER_STATUS>. 

I COM3_7 I USIREF 

USIREF = Item STATUS_START_IREF i <ROT_CONVERTER>. 

H.4 SlCSTD 

Funktion: 

Tar ut data om de aggregat som tillhör den station som driften skall optimeras för. ( Ur de 
COMMON-block som skapats i SlCASD. ) 

Anropssekvens: 

CALL SlCSTD ( PS, QS, SN,SN6, P0, USTATE, RCONST, CFKTC, STARTS, CS) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: PS= PS( NRSTEP ), Predikterade aktiva effekter för stationen i samtliga 
tidssteg . 

QS = QS( NRSTEP ), Predikterade reaktiva effekter för stationen i sam
tliga tidssteg. 

SN = SN( NRUNIT ), Märkeffekter för stationens aggregat. 

SN6 = SN6( NRUNIT ), 6 min. märkeffekter för stationens aggregat. 

P0 = P0( NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationens aggregat. 

USTATE = USTATE( NRUNIT, 3 ), Matris som indikerar vilka tillstånd 
som är tillåtna för varje aggregat. 
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lnput: 

RCONST = RCONST( NRUNIT ), Matris med konstanter för reducering 
av tomgångseff ekter för roterande aggregat. 

CFKTC = CFKTC( NRUNIT, 4 ), Respektive aggregats kostnadskoefflclen
ter. 

STARTS= STARTS, Stationens starttillstånd. 

CS = CS( NRUNIT ), Startkostnader för respektive aggregat. 

lnput till rutinen SlCSTD är COMMON-block COM3_1 till COM3_5 
definierade i rutinen SlCASD samt placerade i INCLUDE-filen 
SlCCOP.INC 
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Skapar de tillståndsmatriser som ligger till grund för uppbyggnaden av den dynamiska pro
grammeringens nätverk. Olika varianter skapas för att användas vid beräkningen av över
gångskostnader. Ett förenklat flödesschema presenteras nedan: 

Skapa til/ståndsmatris
matris för orginalfallet 

med samtliga status tflldtna. 

Markera f tillstdnds
matrisen otilldtna 

tillstånd 

Skapa tillståndsmatris för 
beräkning av startkostnader 

Skapa til/stdndsmatris för 
beräkning av energikostnade 

för roterande aggregat. 

Figur: 8 - Flödesschema, Subrutin SlCCCM 

Anropssekvens: 

Refererade subrutiner: 

SlCCCM 

SlCACM 

SlCSCM 

SlCECM 

SlCRCM 

CALL SlCCCM ( CMATRI, COMB, COMBS, COMBC, COMBR 
, USTATE, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: CMATRI = CMATRI( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med alla för stationen 
möjliga tillstånd. ( 0 = AV, 1 = PÅ, 2 =RO) 
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lnput: 

COMB = COMB( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

COMBS = COMBS( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av startkostnader. 

COMBC = COMBC( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

COMBR = COMBR( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat RO. 

USTATE = USTATE( NRUNIT, 3 ), Matris med för stationens aggregat 
tillåtna tillstånd. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

H.6 SlCCSM 

Funktion: 

Beräknar startkostnader för tillståndsövergångar i stationen. 

Anropssekvens: 

CALL S 1 CCSM ( SMA TRI 
, COMB, COMBS, CS, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: SMATRI = SMA TRI( 3NRUNlT , 3NRUNIT ), Startkostnadsmatrls för sta
tionen. Element ( x , n) är kostnaden att gå från tillstånd x till n . 

lnput: COMB = COMB( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

COMBS = COMBS( 3NRUNlT, NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av startkostnader. 

CS = CS( NRUNlT ), Startkostnader för stationens aggregat. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 
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Funktion: 

Beräknar energikostnader i stationens nätverk. 

Beräkna energikostnads
matris 

Beräkna totala 6 min 
effekten I uarje ttl/stdnd 

Beräkna energikostnader 
.---------~ ett tidssteg alla tillstånd. 

Alla 
tidssteg 

Alla 
tlllstdnd 

Beräkna effekten I 
uarje aggr. ett tillstånd 

Beräkna energikostnad 
ett tillstånd alla aggregat. 

Alla Beräkna energikostnad 
aggregat för aggregat 11PA 11

• 

Beräkna energikostnad 
för aggregat ''RO". 

Figur: 9 - Flödesschema, Subrutin SlCCEM 

Sida H -93 
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Refererade subrutiner: 

S1CCEM 

S1CCS6 

SlCCEV 

SlCCUP 

SlCCEN 
SlCEOL 

SlCEON 

SlCERO 
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Anropssekvens: 

CALL SlCCEM ( EMATRI, S6MAX_S 
, NRUNIT, COMB, COMBC, COMBR, SN, SN6, P0, RCONST 
, CFKTC, PS, QS ) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: EMATRI = EMA TRI( NRSTEP , 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för varje tillstånd i stationen, alla tidssteg i optimeringen. 

lnput: 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

COMB = COMB( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

COMBC = COMBC( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

COMBR = COMBR( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat RO. 

SN = SN( NRUNIT ), Märkeffekter för stationens aggregat. 

SN6 = SN6( NRUNIT ), 6 min. märkeffekter för stationens aggregat. 

P0 = P0( NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationens aggregat. 

RCONST = RCONST( NRUNIT ), Matris med konstanter för reducering 
av tomgångseff ekter för roterande aggregat. 

CFKTC = CFKTC( NRUNIT, 4 ), Respektive aggregats kostnadskoefficien
ter. 

PS= PS( NRSTEP ), Predikterade aktiva effekter för stationen i samtliga 
tidssteg. 

QS = QS( NRSTEP ), Predikterade reaktiva effekter för stationen i sam
tliga tidssteg . 

Jl 1111 ,., . ., . ., 
ASEA BROWN BOVERI 



Program-design Specifikation 
WABSlC 

Subrutinstruktur Programmodul S1 COOP 

H.8 SlCCTM 

Funktion: 

Sida H -95 

Bilaga 1 00 

Beräknar de optimala totala kostnaderna för varje tillstånd med hjälp av dynamisk program
mering . 

Beräkna totala kostnader 
i resp. tillstdnd och tidssteg 
med dynamisk progr .. 

Beräkna totala kostnader 
alla tillstdnd tidssteg 1. 

Beräkna totala kostnader 
...--.-i alla tlllstdnd tidssteg 2 till 

Tidssteg 2 
till antal 
tidssteg 

antalet tidssteg 

Lagra det tillstdnd i 
föregdende tidssteg som 

av den optimala kostnade 
ör alla tillstdnd i tidssteget 

Beräkna totala kostnaden 
tidssteg Antalet tidssteg+l. 

Lagra det ti/lstdnd i 
f öregdende tidssteg som 

av den optimala kostnade 
ör alla tillstdnd i tidssteget 

Figur: 10 - Flödesschema, Subrutin SlCCTM 

Refererade subrutiner: 

S1CCTM 

SlCCSA 

SlCCKN 

SlCONX 

SlCCSO 

SlCONX 
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Anropssekvens: 

CALL SlCCTM ( TCMATR, OPTX, STOPS 
, NRUNIT,STARTS 
, SMATRI, EMATRI, S6MAX_S) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: TCMATR = TCMATR( NRSTEP+l, 3NRUNIT ), Totalkostnadsmatris, 
beräknad med hjälp av dynamisk programmering. 

lnput: 

OPTX = OPTX( NRSTEP+l, 3NRUNIT ), Matris med det tillstånd i 
föregående tidssteg som gav de optimala kostnaderna för varje tillstånd 
och tidssteg. 

STOPS= STOPS, Det tillstånd som i den dynamiska programmeringen 
väljs som sluttillstånd. Sluttillståndet väljs som det tillstånd som i det 
sista tidssteget ger de minsta energikostnaderna. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

STARTS= STARTS, Starttillstånd för stationen. Läses från databasen och 
är det tillstånd som stationen har vid optimeringens början. 

SMATRI = SMA TRI( 3NRUNIT , 3NRUNIT ), Startkostnadsmatris för sta
tionen. Element ( X , N) är kostnaden att gå från tillstånd x till n. 

EMATRI = EMATRI( NRSTEP, 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för varje tillstånd i stationen, alla tidssteg i optimeringen. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

H.9 SlCOUR 

Funktion: 

Söker optimala vägen genom genom totalkostnadsmatrisen med hjälp av optimaltillstånds
matrisen OPTX. De optimala kostnaderna i varje tidssteg lagras i en vektor. 

Anropssekvens: 

CALL SlCOUR ( OOPLAN, OPTN, STOPS 
, NRUNIT, TCMATR, EMATRI, OPTX, S6MAX_S) 
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Beskrivning av parametrar: 

Output: OOPLAN = OOPLAN( NRSTEP , NRUNIT ), Optimal körplan för varje 
aggregat i stationen lagrat i en matris. 

OPTN = OPTN( NRSTEP ), Optimal körplan för stationen. Behövs ej I 
nuläget. 

STOPS= STOPS, Det tillstånd som i den dynamiska programmeringen 
väljs som sluttillstånd. Sluttillståndet väljs som det tillstånd som i det 
sista tidssteget ger de minsta energikostnaderna. 

COMMON / FUfUREl / TOCOST, OPCOST, TCNOOP 

lnput: 

TOCOST = TOCOST, Totala kostnader för stationen under optimering
gen. 

OPCOST = OPCOST( NRSTEP ), Optimala driftkostnader för den opti
merade körplanen. 

TCNOOP = TCNOOP, Totala kostnader för stationen om optimering av 
körplan ej tillämpats. Finns i nuläget ej, men kan läggas till om önskemål 
finns . 

NRUNlT = NRUNlT, Antal aggregat i stationen. 

TCMATR = TCMATR( NRSTEP, 3NRUNlT ), Totalkostnadsmatris, 
beräknad med hjälp av dynamisk programmering. 

OPTX = OPTX( NRSTEP, 3NRUNIT ), Matris med det tillstånd i 
föregående tidssteg som gav de optimala kostnaderna för varje tillstånd 
och tidssteg. 

EMATRI = EMA TRI( NRSTEP , 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för varje tillstånd i stationen, alla tidssteg i optimeringen. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 
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Lagrar stationsaggregatens optimerade körplaner i den vektor som sedan alla aggregats 
körplaner optimerats skall skrivas i databasen. 

Anropssekvens: 

CALL SlCOPM ( OOPLAN 
, NRUNIT, STION, CONV) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

COMMON / COM3_6 / RCSIMD, UNISTA, UCHAED, UTSTEP, USTOP 

RCSIMD = Item IMPLEMENTED 

lnput: 

UNlSTA = Item RECOM_STATUS 

UCHAED = Item CHANGED 

UTSTEP = ltem TIME_STEP _NR 

USTOP = Räknevariabel för sista posten för resp aggregat i 
<ROT_CONVERTER_STATUS>. 

/ COM3_7 / USIREF 

USlREF = Item STATUS_START_IREF i <ROT_CONVERTER>. 

NRUNlT = NRUNIT, Antal omformare i stationen. 

STlON = STlON, Stationsnwnmer, räknevariabel. 

CONV = CONV( NRSTON , MAX ANTAL OMFORMARE) Matris med 
pekare till stationernas unika omformare. 

COMMON / FUfUREl / TOCOST, OPCOST, TCNOOP 

TOCOST = TOCOST, Totala kostnader för stationen under optimering
gen. 
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OPCOST = OPCOST( NRSTEP ), Optimala driftkostnader för den opti
merade körplanen. 

TCNOOP = TCNOOP, Totala kostnader för stationen om optimering av 
körplan ej tillämpats. Finns i nuläget ej, men kan läggas till om önskemål 
finns. 

H.11 SlCACM 

Funktion: 

Markerar i den ursprungliga kombinationsmatrisen tillstånd i stationen som är blockerade. 

Anropssekvens: 

CALL SlCACM ( COMB 
, CMATRI, USTATE, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: COMB = COMB( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

lnput: CMATRI = CMATRI( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med alla för stationen 
möjliga tillstånd. ( 0 = AV, 1 = PÅ, 2 =RO) 

USTATE = USTATE( NRUNIT, 3 ), Matris med för stationens aggregat 
tillåtna tillstånd. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

H.12 SlCSCM 

Funktion: 

Skapar en variant av den ursprungliga kombinationsmatrisen som skall användas för att be
räkna startkostnader i stationen. ( Roterande aggregat behandlas som aggregat PÅ) 

Anropssekvens: 

CALL SlCSCM ( COMBS 
, CMATRI, NRUNIT) 
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Output: COMBS = COMBS( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av startkostnader. 

lnput: CMATRI = CMATRI( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med alla för stationen 
möjliga tillstånd. ( 0 = AV, 1 = PÅ, 2 =RO) 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

H.13 SlCECM 

Funktion: 

Skapar en variant av den ursprungliga kombinationsmatrlsen som skall användas för att be
räkna energikostnader i stationen för aggregat PÅ. ( Roterande aggregat behandlas som ag
gregat AV) 

Anropssekvens: 

CALL SlCECM ( COMBC 
, CMATRI, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: COMBC = COMBC( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

lnput: CMATRI = CMATRI( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med alla för stationen 
möjliga tillstånd. ( 0 = AV, 1 = PÅ, 2 =RO) 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

H.14 SlCRCM 

Funktion: 

Skapar en variant av den ursprungliga kombinationsmatrisen som skall användas för att be
räkna energikostnader i stationen för roterande aggregat. ( Endast roterande aggregat be
handlas) 
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Anropssekvens: 

CALL SlCRCM ( COMBR 
, CMATRI, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: 

lnput: 

COMBR = COMBR( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat RO. 

CMATRI = CMATRI( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med alla för stationen 
möjliga tillstånd. ( 0 = AV, 1 = PÅ, 2 =RO) 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

H.15 S1CCS6 

Funktion: 

Beräknar den totala 6 min. märkeffekten i stationen för alla stationstillstånd. 

Anropssekvens: 

CALL S1CCS6 ( S6TOT, S6MAX_S 
, COMBC, COMB SN6, NRUNIT) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: S6TOT = S6TOT( 3NRUNlT ), Totala 6 min. märkeffekter I stationen för 
varje stationstlllstånd. 

lnput: 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min . märkeffekten. 

COMBC = COMBC( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

COMB = COMB( 3NRUNlT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

SN6 = SN6( NRUNlT ), 6 min: märkeffekter för stationens aggregat. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 
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H.16 SlCCEV 

Funktion: 

Beräknar totala energikostnader för stationens alla tillstånd under tidssteget K. 

Anropssekvens: 

CALL S 1 CCEV ( EMA TRI 
, NRUNIT, COMB, COMBC, COMBR, SN, SN6, PO, RCONST 
, CFKTC, OLC, PS, QS, S6TOT, S6MAX_S, K) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: EMATRI = EMA TRI( K , 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för tidssteg K i optimeringen. 

lnput: NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

COMB = COMB( 3NRUNIT, NRUNIT ), Matris med för stationens aggre 
gat otillåtna tillstånd markerade. 

COMBC = COMBC( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

COMBR = COMBR( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat RO. 

SN = SN( NRUNIT ), Märkeffekter för stationens aggregat. 

SN6 = SN6( NRUNIT ), 6 min. märkeffekter för stationens aggregat. 

PO = PO( NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationens aggregat. 

RCONST = RCONST( NRUNIT ), Matris med konstanter för reducering 
av tomgångseff ekter för roterande aggregat. 

CFKTC = CFKTC( NRUNIT, 4 ), Respektive aggregats kostnadskoefficien
ter. 

OLC = OLC( NRUNIT ), Konstant i överbelastningsfunktionen, används 
endast vid överbelastning för det tillstånd som har högsta tillgängliga 6 min 
märkeffekt. 
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PS = PS( NRSTEP ), Predikterade aktiva effekter för stationen I samtliga 
tidssteg. 

QS = QS( NRSTEP ), Predikterade reaktiva effekter för stationen I sam
tliga tidssteg. 

S6TOT = S6TOT( 3NRUNIT ), Totala 6 min. märkeffekter i stationen för 
varje stationstillstånd. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

K = K, Tidssteg K i optimeringen. 

H.17 SlCCSA 

Funktion: 

Beräknar totala kostnader och lagrar starttillståndet i matrisen OPTX för det första tidsste
get i optimeringen. 

Anropssekvens: 

CALLSlCCSA(TCMATR,OPTX 
, NRUNIT, STARTS, K) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: TCMATR = TCMATR( 1 , 3NRUNIT ) Totala kostnader för det första tids 
steget. Första raden i totalkostnadsmatrisen. 

lnput: 

OPTX = OPTX( 1 , 3NRUNIT ), Starttillståndet för stationen lagrat i förstä 
raden i optimaltillståndsmatrisen. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

STARTS= STARTS, Stationens starttillstånd som hämtats från databasen. 

K = K, Tidssteget k i optimeringen. 
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Beräknar totala kostnader med hjälp av dynamisk programmering och lagrar det tillstånd i 
föregående tidssteg som gav optimala kostnader. 

Anropssekvens: 

CALLSlCCSA(TCMATR,OPTX 
, NRUNlT, SMATRl, EMATRI, S6MAX_S, K) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: TCMATR = TCMATR( NRSTEP , 3NRUNIT) Totala kostnader för tids
steg 2 t.o.m. NRSTEP. Totalkostnadsmatris beräknad med hjälp av dyna
misk programmering. 

OPTX = OPTX( NRSTEP, 3NRUNIT ), Matris med det tillstånd I 
föregående tidssteg som gav de optimala kostnaderna för varje tillstånd 
och tidssteg. 

lnput: NRUNlT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

SMATRI = SMA TRI( 3NRUNIT , 3NRUNIT ), Startkostnadsmatris för sta
tionen. Element ( x , n) är kostnaden att gå från tillstånd x till n . 

EMATRl = EMA TRI( NRSTEP , 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för varje tillstånd i stationen, alla tidssteg i optimeringen. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

K = K, Tidssteget k i optimeringen. 

H.19 SlCCSO 

Funktion: 

Beräknar totala kostnader och lagrar det tänkta sluttillståndet i matrisen OPTX för det sista 
tidssteget i optimeringen. 
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Anropssekvens: 

CALL SlCCSO ( TCMATR, OPTX, STOPS 
, NRUNIT, SMATRI, EMATRI, S6MAX_S, K) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: TCMATR = TCMATR( NRSTEP+l, 3NRUNIT) Totala kostnader för 
tidssteg NRSTEP+ 1, alla tillstånd. Sista raden i totalkostnadsmatrisen. 

lnput: 

OPTX = OPTX( NRSTEP+ 1 , 3NRUNIT ), Sluttillståndet för stationen la
grat i sista raden i optimaltillståndsmatrisen. 

STOPS= STOPS, Det tillstånd som i den dynamiska programmeringen 
väljs som sluttillstånd. Sluttillståndet väljs som det tillstånd som i det 
sista tidssteget ger de minsta energikostnaderna. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

SMATRI = SMA TRI( 3NRUNIT , 3NRUNIT ), Startkostnadsmatris för sta
tionen. Element ( x , n) är kostnaden att gå från tillstånd x till n . 

EMATRI = EMA TRI( NRSTEP , 3NRUNIT ), matris med energikostnader 
för varje tillstånd i stationen, alla tidssteg i optimeringen. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min . märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

K = K, Tidssteget k i optimeringen. 

H.20 SlCCUP 

Funktion: 

Beräknar hur stor del av stationseffekten varje aggregat kommer att leverera för varje till
stånd i stationen. 

Anropssekvens: 

CALL SlCCUP ( PUNIT, SUNIT, P0NM,P0RO 
, COMBC, COMBR, SN6, P0, RCONST, NRUNIT, PS, QS 
, S6TOT, K, N) 
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Beskrivning av parametrar: 

Output: PUNIT = PUNIT( N, NRUNIT ), Aktiva aggregateffekter, stationstillstånd 
N. 

lnput: 

SUNIT = SUNIT( N , NRUNIT ), Aggregateffekter, statlonstillstånd N. 

P0NM = P0NM( N, NRUNIT ), Reducerade tomgångseffekter för roter
ande aggregat , stations tillstånd N. 

P0RO = P0RO( N, NRUNIT ), Tomgångseffekter för roterande aggregat, 
stationstillstånd N. 

COMBC = COMBC( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

COMBR = COMBR( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat RO. 

SN6 = SN6( NRUNIT ), 6 min. märkeffekter för stationens aggregat. 

P0 = P0( NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationens aggregat. 

RCONST = RCONST( NRUNIT ), Matris med konstanter för reducering 
av tomgångseff ekter för roterande aggregat. 

NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

PS= PS( NRSTEP ), Predikterade aktiva effekter för stationen i samtliga 
tidssteg. 

QS = QS( NRSTEP ), Predikterade reaktiva effekter för stationen i sam
tliga tidssteg. 

S6TOT = S6TOT( 3NRUNIT ), Totala 6 min. märkeffekter i stationen för 
varje stationstillstånd. 

K = K, Tidssteg K i optimeringen. 

N = N, Stationstillstånd N. 

H.21 SlCCEN 

Funktion: 

Beräknar totala energikostnader för stationen, tillstånd N. 
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Anropssekvens: 

CALL SlCCEN ( ECOST 
, SN, SN6, S6MAX_S, P0, RCONST, CFKTC, OLC, PS, QS, 
, PUNIT, SUNIT, P0NM, P0RO,COMBC,K, N) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: ECOST = ECOST, Totala energikostnader för stationen tillstånd N. 

Input: NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

SN = SN( NRUNIT ), Märkeffekter för stationens aggregat. 

SN6 = SN6( NRUNIT ), 6 min. märkeffekter för stationens aggregat. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

P0 = P0( NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationens aggregat. 

RCONST = RCONST( NRUNIT ), Matris med konstanter för reducering 
av tomgångseffekter för roterande aggregat. 

CFKTC = CFKTC( NRUNIT, 4 ), Respektive aggregats kostnadskoefficien
ter. 

OLC = OLC( NRUNIT ), Konstant i överbelastningsfunktionen, används 
endast vid överbelastning för det tillstånd som har högsta tillgängliga 6 min 
märkeff ekt. 

PS= PS( NRSTEP ), Predikterade aktiva effekter för stationen i samtliga 
tidssteg. 

QS = QS( NRSTEP ), Predikterade reaktiva effekter för stationen i sam
tliga tidssteg. 

PUNIT = PUNIT( N , NRUNIT ), Aktiva aggregateffekter, stationstillstånd 
N. 

SUNIT = SUNIT( N , NRUNIT ), Aggregateffekter, stationstillstånd N. 

P0NM = P0NM( N , NRUNIT ), Tomgångseffekter för stationstillstånd N. 

P0RO = P0RO( N, NRUNIT ), Tomgångseffekter för roterande aggregat, 
stationstillstånd N. 
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COMBC = COMBC( 3NRUNIT , NRUNIT ), Matris att användas vid 
beräkning av energikostnader, aggregat PÅ. 

K = K, Tidssteg K i optimeringen. 

N = N, Stationstillstånd N. 

H.22 SlCONX 

Funktion: 

Lagrar det tillstånd i föregående tidssteg som gav den optimala kostnaden för varje tillstånd. 

Anropssekvens: 

CALL SlCONX ( OPTX 
, NRUNlT, TCMATR, CTCNX, S6MAX_S, K, N) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: OPTX = OPTX( K, N ), Optimala tillståndet i föregående tidssteg första
tionstillstånd N. 

lnput: NRUNIT = NRUNIT, Antal aggregat i stationen. 

TCMATR =TCMATR( K, N ), Totala kostnaderna stationstillstånd N tids
steg K. 

CTCNX = CTCNX( N, 3NRUNIT ), Totalkostnadsvektor stationstillstånd 
N, alla möjliga föregående tillstånd. 

S6MAX_S = S6MAX_S, Det tillstånd i stationen som har den maximalt 
tillgängliga 6 min. märkeffekten. Framtagen i rutinen S1CCS6. 

K = K, Tidssteg K i optimeringen. 

N = N, Stationstillstånd N. 

H.23 SlCEON 

Funktion: 

Beräknar energikostnader för aggregat PÅ, ej överbelastat. 
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Anropssekvens: 

CALL SlCEON ( ECON 
, PUNIT, CFKTC, N, M ) 

Beskrivning av parametrar: 
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Output: ECON = ECON( M ), Energikostnader för aggregat PÅ, ej överbelastat. 

lnput: PUNIT = PUNIT( N , M ), Aktiv effekt i aggregat M, stationstillstånd N. 

CFKTC = CFKTC( M , 4 ), Aggregat M:s kostnadskoefficienter. 

N = N, Stationstillstånd N. 

M = M, Aggregat M. 

H.24 SlCERO 

Funktion: 

Beräknar energikostnader för roterande aggregat. 

Anropssekvens: 

CALL SlCEON ( ECRO 
, P0RO, N, M) 

Beskrivning av parametrar: 

Output: ECRO = ECRO( M ), Energikostnader för roterande aggregat. 

lnput: P0RO = P0RO( N , M ), Reducerade tomgångseffekter för roter
ande aggregat , stationstillstånd N. 

N = N, Stationstillstånd N. 

M = M, Aggregat M. 
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H.25 SlCEOL 

Funktion: 

Beräknar energikostnader för aggregat PÅ, överbelastat. 

Anropssekvens: 

CALL SlCEOL ( ECOL 
, PUNIT, SUNIT, CFKTC, SN, OLC, N, M) 

Beskrivning av parametrar: 
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Output: ECOL = ECOL( M ), Energikostnader för aggregat PÅ, överbelastat. 

lnput: PUNIT = PUNIT( N , M ), Aktiv effekt i aggregat M , stationstillstånd N. 

SUNIT = SUNIT( N , M ), Effekt i aggregat M, stationstillstånd N. 

CFKTC = CFKTC( M, 4 ), Aggregat M:s kostnadskoefficienter. 

SN = SN( M ), Märkeffekt för aggregat M. 

OLC = OLC( M ), Konstant i överbelastningsfunktionen, används 
endast vid överbelastning för det tillstånd som har högsta tillgängliga 6 min 
märkeff ekt. 

N = N, Stationstillstånd N. 

M = M, Aggregat M. 
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