
 یه سازی به صورت زیر می باشد:بتابع هدف لحاظ شده برای این ش

𝑓 = ∑𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 

در نظر گرفته شود که در برنامه شما می توانید این مقدار  خازناما در هنگام جایگذای باید ظرفیت مشخصی برای 

 در نظر گرفته شده است: 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛را تغییر دهید که به صورت 

𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(0, ((𝑠𝑢𝑚𝑑𝑔/1000 − 1))) 

برای آن لحاظ شده است. و  ارکیلوو 1000مقدار می توانید مشاده نمایید  mycostدر فرمول باال که در فایل 

 می توان هر مقدار دیگری برای آن لحاظ نمود.

هاست. زیرا اگر این در برنامه اعمال نگردد برای کاهش تلفات شبکه خازن لذا یکی از شرطهای ما حداکثر مقدار 

قرار می دهند تا مقدار تلفات نزدیک صفر شده و پروفیل ولتاژ ثابت یک خازن های بهینه سازی آن قدر الگوریتم 

 به دست آید.

 پس شرط:

∑𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥 

0.9می توان ولتاژ تمام شین ها را نیز  به صورت زیر شرط بندی نمود. تا مقدار ولتاژ شین ها بین  ≤ 𝑉𝑖 ≤ 1.1 

گذاری با بهبود ولتاژ همراه می شود. یعنی پروفیل ولتاژ خود خازنکه البته در این فایل گنجانده نشده است. زیرا 

می باشد. مقاالت برای کامل تر شدن کار خود آن را در نظر می  1/1و  9/0گذاری بین خازنباسه بدون  33شبکه 

معموال شرایط یک قسمت و تابع هدف  𝐺𝐴𝑀𝑆امه نویسی گیرند و گرنه در برنامه نویسی لحاظ نمی کنند. در برن

 قسمت دیگر نوشته می شود. ما شرایط را هم در خود تابع هدف در نظر گرفتیم.



یعنی تابع هدفی که قرار است الگوریتم ژنتیک یا سایر برنامه های بهینه سازی مینیمم کند به صورت زیر می 

 باشد:

𝑓 = ∑𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ∗ (1 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)) 

در نظر  1000تا  1را با تمرین و تکرار یک مقدار مناسبی به دست آورد. معموال عددی بین  betaالبته باید مقدار 

برساند.  1حال الگوریتم بهینه ساز برای اینکه تابع هدف را مینیمم کند باید ابتدا داخل پرانتز را به می گیرند. 

که می خواهد قرار دهد حداکثر برابر خازن و این یعنی مقدار کل  را صفر کند violationیعنی مقدار 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥   .باشد 


