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ÖNSÖZ 

Elektrik enerji sistemlerinde üretim birimlerinin çalıĢmasının düzenlenmesi son 40 

yıldır üzerinde aktif olarak çalıĢılan bir problemdir. Genel olarak bir eniyileme 

sorunu olmasına rağmen birçok kısıtlamalarının olması ve analitik çözüm yolunun 

bulunmaması problemi zorlaĢtırmaktadır. 

Günümüzde bilgisayarların hızlı iĢlem güçleri ve uygulama geliĢtirmenin 

kolaylaĢması sayesinde, programlama algoritmaları bu tip problemlere çözüm 

bulmak için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Olasılıksal çözüm yapan genetik 

algoritmalar bugüne kadar baĢarısını kanıtlamıĢtır. Özellikle analitik çözümü 

olmayan ve çözüm uzayının taranması gereken problemlerde Genetik Algoritmalar 

(GA) oldukça baĢarılı sonuçlar vermektedir. 

Bu çalıĢmada birim katkı sorununun yapısı incelenmiĢ ve GA uygulanarak birim 

katkı sorununa çözüm bulan bir uygulama yapılmıĢtır. 

Bana böyle bir çalıĢmayı yapma olanağı tanıyan, beni yönlendiren, karĢılaĢtığım 

problemleri aĢmamda bana yardımcı olan ve bilimsel üretim konusunda beni 

cesaretlendiren değerli hocam Doç. Dr. Hasan DAĞ‟a en içten teĢekkürlerimi 

sunarım. 

 

Nisan 2004 Mehmet Emin SAPMAZ 
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ÖZET 

GENERATÖR BĠRĠM KATKI SORUNUNUN GENETĠK ALGORĠTMALAR 

ĠLE ÇÖZÜLMESĠ 

Günlük yük eğrisindeki değiĢimler elektrik enerjisi üretiminin bir saatlik periyotlar 

ile gün bazında planlanmasını gerektirir. Bu planlama yapılırken sistemin en düĢük 

maliyet ile enerji üretmesi istenir. Enerji sisteminin ekonomik iĢletilmesi, günlük 

değiĢken yük eğrisinde hangi santralin devreye alınıp çıkarılacağı, ne kadar kapasite 

ile iĢletileceği belirleyerek gerçeklenir. Çözüme ulaĢmak için ekonomik iĢletmenin 

yanında, enerji üretim birimlerinin dinamik değiĢim kısıtlamaları, enerji sisteminin 

fiziksel kısıtlamaları gibi birçok kısıtlamadan oluĢan bir problem ortaya çıkar, bu 

probleme “birim katkı sorunu” adı verilir ve matematiksel olarak kısıtlılık içeren bir 

eniyileme sorunudur. 

Birim katkı sorunu analitik çözümü olmayan bir problemdir. Problemin kısıtları 

çözüm uzayındaki geçerli çözümler arasından çok az bir bölümünün uygun olmasına 

neden olmaktadır. Birim katkı sorununu üzerinde birçok çalıĢma yapılmasının bir 

nedeni problemin tasarruf potansiyelidir. Tahminlere göre 10000 MW kurulu gücü 

bulunan bir sistemde yapılacak günlük %1 düzeyindeki bir maliyet düĢüĢü, yıllık 20 

milyon Amerikan doları tasarruf sağlamaktadır. 

Genetik Algoritmalar doğada canlılarda görülen evrimin benzerinin problem 

çözümüne uygulanmasıyla oluĢmuĢ bir tekniktir. Son 45 yılda yapılan çalıĢmalar, 

uygulanan birçok alan ve sonuçlar bu tekniğin baĢarısını kanıtlamaktadır. Genetik 

algoritmalar özellikle analitik çözümü olmayan veya çok zor yapılabilen, çözüm 

uzayının taranmasını gerektiren uygulamalarda baĢarılı sonuçlar sağlamaktadır. 

Birim katkı sorunu GA‟nın baĢarılı olduğu problem tiplerinden biri olduğunda ve 

günümüze kadar yapılan çalıĢmalar bu alanda iyi sonuçlar verdiğinden bu çalıĢmada 

birim katkı sorununun çözümü için GA kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada öncelikle birim katkı sorunu kısıtlarıyla birlikte incelenmiĢ ve 

matematiksel formülasyonu verilmiĢtir. Sonraki aĢamada problemin çözümüne 
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uygulanacak olan genetik algoritmalardan bahsedilmiĢtir. Bugüne kadar birim katkı 

sorununu GA kullanarak çözüm yapmıĢ çalıĢmalar incelenmiĢ, birbirlerine 

üstünlükleri ve önerdikleri yeniliklere değinilmiĢtir. Son olarak da çözümü yapılacak 

örnek sistem verilmiĢ ve sonuçlar listelenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar GA‟ın birim katkı sorununun çözümünde baĢarılı olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanında GA‟nın parametreleri arasında mutasyon ve 

çaprazlama oranını çözümün yakınsamasını ve kalitesini etkilemektedir. Seçim 

iĢlevlerinin çözümün kalitesinde önemli bir etkisi olmadığı görülmüĢtür. 
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SUMMARY 

A GENETIC ALGORITHMS SOLUTION TO THE UNIT COMMITMENT 

PROBLEM 

The cyclical demand for electricity over a course of a day requires utility company to 

plan for power generation on an hourly basis for up to 24 or 48 hours. The main 

objective of this planning is to reduce the generation costs. While scheduling 

generators, it should be considered that electrical system has dynamic, thermal and 

mechanical constraints. The scheduling of generators with regard to these constraints 

is called unit commitment problem (UCP). 

Unit Commitment Problem is a large scale constrained optimization problem. 

Because of the constraints, it has few feasible solutions in search space. The main 

aim of UCP is to minimize generation costs, since about a 1% reduces of generation 

costs saves 20 millions US Dollars per year. That saving potential makes this 

problem an intensive research area. 

Genetic algorithms (GA) are problem solving techniques, which is the analogous of 

evolution in nature. . GA searches the solution space heuristically for a minimum or 

maximum value. Throughout this search it evolves a set of solutions for best value. 

Over 45 years of applications on various areas shows that GA is a feasible solution 

technique for non-analytical large scale problems  

The objective of this study is to apply GA to solve the UCP and to find optimum GA 

parameters for this problem. Firstly, UCP problem is explained with its constraints 

and mathematical formulation. Then GA and its operators are mentioned in details. 

The research results obtained in the area of UCP using GA are compared with 

respect to their innovations and GA operators. Finally, the mathematical model of the 

application and the steps of the applied GA are explained. 

The results of this work show that GA is a feasible solution technique for UCP. The 

mutation and crossover rate of the GA influence the solution. On the other hand the 

selection operators have no influence on the convergence to the optimum solution. 



 xii 

Also, elitism is a requirement for preserving the feasible solution over the 

populations. 
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1. GĠRĠġ 

Elektrik enerji sistemlerinin temelinde enerjinin üretimini sağlayan üretim birimleri 

bulunur. Bir veya birkaç generatörden oluĢan bu birimlerce üretilen elektrik, enerji 

iletim ve dağıtım hatlarından geçerek tüketicilere ulaĢır. Enerjinin üretilmesinden 

sorumlu birimlerden her birinin sistem karakteristiği ve yakıtı farklı olabilir, 

dolayısıyla her birimin elektriği üretim maliyeti farklıdır. Belirli bir anda sistemin 

sağladığı toplam enerjinin maliyetini en düĢük seviyede tutmak için sistemdeki 

üretim birimleri arasından üretim maliyeti en az olanlar devrede olmalıdır ki günlük 

toplam üretim maliyeti en az seviyede kalsın. 

Günlük olarak sistemden talep edilen güç sabit olmadığından, enerji üretim 

birimlerinin kısa bir zaman dilimi için devreye alınması ve devre dıĢı kalmasının 

düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme genellikle bir saatlik periyotlar ile günlük veya 

iki günlük olarak yapılır. Üretim birimlerinden alınan enerjinin toplam maliyetini en 

düĢük miktarda tutmak amacıyla generatörlerin devreye alınıp çıkarılmalarının belirli 

bir zaman aralığı için düzenlenmesi problemine birim katkı sorunu adı verilir. 

Tasarruf potansiyelinin yüksek olması nedeni ile birim katkı sorunu üzerine birçok 

çalıĢma yapılmıĢtır. Yapılan tahminlere göre; 10000 MW büyüklüğündeki kurulu 

güç için, iĢletme maliyetinde yapılan her %1‟lik düĢüĢ, yıllık ortalama 20 milyon 

Amerikan doları tasarruf sağlamaktadır [1]. 

Üretim birimlerinin çalıĢmasının planlanması, devreye girecek/çıkacak birimlerin 

seçilmesinin yanında devrede olan birimler arasındaki yük dağılımının belirlenmesini 

gerektirir. Bu nedenle birim katkı sorunu, ekonomik yük dağılımı sorununun da 

çözümünü gerektirmektedir. Birim katkı sorunu yük tahmininden farklı olarak 24 

veya 48 saat gibi yakın gelecek için sürekli olarak yapılır. 

Birim katkı sorunu kendi içerisinde birçok kısıtları bulunan bir problemdir. Sistemin 

yük dengesi, generatörlerin kapasite sınırları, en düĢük devrede ve devre dıĢı kalma 

süreleri, izin verilen yük değiĢim eğimleri ve korunması gereken yedek güç en 

önemli kısıtlardır. Birçok kısıtlarının olması, karmaĢıklığı ve analitik çözüm yolunun 

olmaması nedeniyle çözümü zor, karmaĢık bir eniyileme problemidir. Matematiksel 
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olarak adlandırılırsa, birim katkı sorunu; doğrusal olmayan, geniĢ ölçekli, karıĢık 

tamsayı kombinasyonlu eniyileme problemidir. 

Diğer eniyileme problemlerinde kullanılan bütün yöntemler birim katkı sorununun 

çözümü için kullanılmıĢtır. Bunlar arasında dinamik programlama, karıĢık tamsayı 

programlama, doğrusal programlama, öncelik listesi, Lagrange rahatlatması gibi 

klasik eniyileme yöntemleri yanında, yapay sinir ağları, tabu taraması, simulated 

annealing ve genetik algoritmalar gibi heuristik yöntemler de sayılabilir [2-14]. 

Birim katkı sorununda çözüm uzayı çok büyüktür ve analitik çözüm yoktur. Bu da 

çözüm uzayında olasılıksal olarak gezinen yöntemlerin baĢarısını arttırmaktadır. 

Genetik algoritmaların olasılıksal oluĢu ve doğrusal olmayan programlamadaki 

baĢarıları nedeniyle bu tip uygulamalardaki baĢarısını kanıtlamıĢtır. Günümüzde 

bilgisayarların belleklerinin büyümesi ve iĢlem hızlarının artması genetik 

algoritmaların daha kısa sürede kaliteli sonuçlar üretmesine imkan sağlamaktadır. 

Genetik algoritmalar en genel haliyle doğada canlılarda meydana gelen evrimin 

problem çözümüne aktarılmasıdır. Birçok bireyi barındıran ve rasgele oluĢturulan 

popülasyondan seçilen ebeveynlerden türetilen bireyler ile yeni bir popülasyon 

oluĢturulur. OluĢturulan her popülasyonda bulunan çözümlerin kalitesi daha da artar. 

Önceden belirlenen kuĢak sayısına ulaĢıldığında veya çözüm belirli bir değere 

ulaĢtığında yeni popülasyon üretimi durdurulur [14-15]. 

Bu çalıĢmadaki amaç birim katkı sorununun incelenmesi, genetik algoritmalar 

uygulayarak problemin çözümünün yapılmasıdır. Bunun için yapılmıĢ mevcut 

çalıĢmalar incelenecek, bunlar arasından bazılarının uygulanabilirliği sınanacaktır. 

Yapılan birim katkı sorunu çözüm uygulaması GA‟nın parametreleri değiĢtirilerek 

bulunan sonuçlar karĢılaĢtırılacaktır. 

ÇalıĢma altı bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çalıĢmanın içeriği ve bölümleri 

anlatılmıĢ, ikinci bölümde birim katkı sorunu, kısıtlar, formülasyonu ve problemin 

detayları açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde genetik algoritmalar anlatılmıĢtır. Genetik 

algoritmaların bölümleri ve her bölümde kullanılan yöntemlerden bahsedilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde birim katkı sorununa genetik algoritmaların uygulanması ile ilgili 

günümüze kadar yapılmıĢ çalıĢmalardan bazıları incelenmiĢtir. YapılmıĢ olan 

çalıĢmalar önerdikleri yöntemler ve kullandıkları GA operatörleri ile farklılık 

yaratmaktadır. BeĢinci bölümde birim katkı sorununa GA uygulamasının yapılması 
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ve seçim iĢlevi, mutasyon oranı gibi  GA parametrelerinin değiĢtirilerek 

karĢılaĢtırılması anlatılmaktadır. Son olarak elde edilen sonuçların genel bir 

değerlendirmesi ve ilerde yapılabilecek çalıĢmalar için öneriler tezin altıncı 

bölümünde sunulmuĢtur. 
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2. BĠRĠM KATKI SORUNU 

2.1. GiriĢ 

Günlük yük (elektrik enerjisi) talebindeki (eğrisindeki) değiĢimler elektrik enerjisi 

üretiminin saat bazında, bir veya iki gün için planlanmasını gerektirir. Bu planlama 

yapılırken sistemin en düĢük maliyet ile enerji üretmesi istenir. Enerji sisteminin 

ekonomik iĢletilmesi, günlük değiĢken yük eğrisinde hangi santralin devreye alınıp 

çıkarılacağı, ne kadar kapasite ile iĢletileceği belirleyerek gerçeklenir. Çözüme 

ulaĢmak için ekonomik iĢletmenin yanında, enerji üretim birimlerinin dinamik 

değiĢim kısıtlamaları, enerji sisteminin fiziksel kısıtlamaları gibi birçok kısıtlamadan 

oluĢan bir problem ortaya çıkar, bu probleme “birim katkı sorunu” adı verilir ve 

gerçekte bir eniyileme sorunudur. 

Bu bölümde birim katkı sorununa giriĢ yapılacak ve problemi matematiksel olarak 

tanımlanacaktır. Daha sonra birim katkı sorununun karmaĢıklaĢmasına neden olan 

kısıtları detaylı olarak incelenecek ve en sonunda problemin genel formülasyonunu 

verilecektir.  

2.2. Birim Katkı Sorununa GiriĢ 

Birim katkı sorunu, bir enerji sisteminde 24 veya 48 saatlik gelecek için sistemin 

durumu ve maliyet göz önüne alınarak en uygun generatör gruplarının devreye alınıp 

çıkarılmasının belirlenmesidir. Genel olarak birim katkı sorunu maliyetlerden ve 

sistem kısıtlamalarından oluĢmaktadır. 

Maliyetler generatörler devrede iken oluĢan yakıt maliyetleri, generatörlerin devreye 

girmesi sırasındaki baĢlatma maliyetleri ve generatörlerin durdurulması sırasındaki 

durdurma maliyetleridir [16]. 

Birim katkı sorununun kısıtları sistemin fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Generatörlere güç sağlayan türbinlerin ısıtılması ihtiyacı, dönmeye baĢlamasının ve 

durdurulmasının belirli süre alması, karĢılanması gereken talep güç ve yedek güç 

kısıtların nedenleridir. 
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2.3. Birim Katkı Sorunu Maliyetleri 

2.3.1. Yakıt Maliyeti 

Yakıt maliyeti generatörler devrede iken oluĢan ve generatörden çekilen güce bağlı 

olan bir fonksiyondur. Termik üretim birimlerinde genel olarak iki tip türbinden 

oluĢmaktadır, buhar türbinleri ve yanmalı türbinler. Buhar türbinleri fosil yakıtların 

yanması veya nükleer enerjiden elde edilen buhar ile döndürülür. Yanmalı 

türbinlerde ise doğal gaz veya distile edilmiĢ petrolün yanması ile hareket elde edilir.  

Aralarındaki farklara rağmen her iki tipteki üretim birimleri benzer Ģekilde 

modellenebilir. Termik üretim birimlerinin yakıt maliyeti (2.1) deki gibi formüle 

edilebilir. Üretim birimlerinin çıkıĢ güçlerine bağlı maliyetleri genel olarak Ģekil 2.1 

ile gösterilebilir [16]. 

2PcPbaC iiif   

Güç (MW)

M
a
li

y
e
t 

(x
1
0
0
0
$
)

 

ġekil 2.1 Termal generatörlerin güç-maliyet eğrisi. 

2.3.2. BaĢlangıç Maliyeti 

Generatörlerin devre dıĢı durumdan devreye alınırken oluĢan maliyettir. Termik 

üretim birimleri iki türlü devre dıĢı bırakılabilir, bunlardan birincisi generatörün 

Ģebeke bağlantısını kestikten sonra türbinlerin soğumaya bırakılmasıdır. Eğer birim 

ortam sıcaklığına kadar soğuduktan sonra türbinler tekrar ısıtılıp birim devreye 

alınırsa bu duruma soğuk baĢlatma adı verilir. Soğuk baĢlatma maliyeti (2.2) ile 

verilmiĢtir [16]. 

(2.1) 
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Termik birimleri devre dıĢı bırakmanın bir diğer yolu türbinleri yatık (banked) 

konumda bırakmaktır. Yatık konumda iken generatörün Ģebeke bağlantısı kesilir ve 

generatör elektrik üretmez, fakat türbinlerin soğumasına da izin verilmez, bu sayede 

generatörün devreye alınması kolaylaĢır. Üretim birimleri kısa süreli olarak devre 

dıĢı kalacakları zaman yatık konumda bırakılırlar. Yatık konumdaki üretim biriminin 

baĢlatma maliyeti (2.3) ile verilmiĢtir. 

OFF

b TC   

Burada  , yatık konum maliyet sabiti ve T
OFF

, yatık konumda kalma süresidir [16]. 

2.3.3. Durdurma Maliyeti 

Generatörlerin devrede iken devre dıĢına alınması sırasında oluĢan maliyettir, bu 

maliyet yakıt veya baĢka bir sınırlamadan gelmemektedir, genellikle durdurmak için 

gerekli çalıĢan maliyeti olarak düĢünülür. Birimleri durdurmak için birim çalıĢanları 

hariç fazladan iĢgücüne gerek duyulmadığından genellikle durdurma maliyeti sıfır 

kabul edilir [17]. 

Cd = 0 

2.4. Birim Katkı Sorunu Kısıtları 

Birim katkı sorununu zor bir eniyileme problemi haline getiren neden kısıtlarıdır. 

Birim katkı sorunu kısıtları iki ana baĢlık altında toplanabilir. Bunlar sistem kısıtları 

ve birim kısıtlarıdır. Sistem kısıtları, sistemin yük dengesinin sağlanması ve yedek 

yük ihtiyacıdır. Birim kısıtları ise generatörlerin fiziksel ve karakteristik 

özelliklerinden kaynaklanan kısıtlardır [16,17]. 

2.4.1. Yük Dengesi 

Üretim birimleri ve talep yükten oluĢan bir sistemde üretim birimlerinin her t anı için 

ürettiği güç, talep edilen güce eĢit veya fazla olmalıdır. Talep edilen güç sadece 

tüketim birimlerinin harcadığı güç değildir, üretim birimleri açısından bakıldığından 

sistemdeki bütün kayıplar da talep gücüne dahildir. Yük dengesi (2.5) deki gibi 

formüle edilebilir [17,18]. 

(2.3) 

(2.4) 

(2.2) 
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0,,  jDjG PP  

Burada PG, generatörlerin toplam gücü, PD sistemin çektiği toplam güç ve j=1,2....T 

saatleridir. 

2.4.2. Yedek Güç 

Elektrik enerji sisteminde üretimin talep edilen yükü karĢılamasının yanında sistemin 

güvenilirliği için belirli bir orandaki gücü istenildiğinde karĢılaması istenir. Üretim 

birimlerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle devre dıĢı kalması durumunda 

kullanılacak olan bu güce yedek güç (spinning reserve) denir. Yedek güç genellikle 

generatörlerden bir kısmı en üst güç limitinin altında çalıĢtırılarak sağlanır. Ġhtiyaç 

duyulduğunda ilgili generatörlerin sağladığı güç arttırılarak devreye sokulur. Yedek 

güç ifadesi (2.6) da verilmiĢtir [17,18]. 

jRjDjG PPP ,,

max

,   

Burada PR,j, j. saat verilmesi gereken yedek gücü göstermektedir. 

2.4.3. Generatör ÇıkıĢ Limitleri 

Her bir generatörden çekilen güç (2.7) de formüle edildiği gibi ilgili generatörün 

sağlayabileceği en düĢük ve en yüksek güç değerleri arasında olmalıdır [16-18]. 

jijiji PPP ,max,,min   

Burada Pi,j, i. generatörün j. saatteki çıkıĢ gücünü, min ve max indisleri ise ilgili 

generatörün sağlayabileceği en düĢük ve en yüksek güç miktarını belirtmektedir. 

2.4.4. En düĢük Devrede/Devre dıĢı Kalma Süresi 

Generatör türbinleri ani sıcaklık değiĢiminden zarar görebilir, ayrıca generatörlerin 

baĢlatılması ve durdurulmasının maliyeti olduğundan bu maliyeti düĢük tutmak için 

baĢlama ve durdurmadan sonra belirli bir süre geçmesi istenir. Bütün bunlar birim 

katkı sorunu için kısıtlama oluĢturur.  

Generatörlerin en az devrede kalma süresi (2.8) ile gösterilmiĢtir [17,18]. 





T

j

ON

j MUTT
1

0  

Burada MUT, ilgili generatörün en az devrede kalma süresidir. 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 
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Generatörlerin en düĢük devre dıĢı kalma süresi (2.9) daki gibi formüle edilebilir 

[17,18]. (2.9) da bulunan MDT, ilgili generatörün en az devre dıĢı kalma süresidir. 





T

j

OFF

j MDTT
1

0  

2.4.5. Eğim Oranı Limitleri 

Generatörlerin termik ve mekanik sınırları generatörden çekilen yükte ani 

değiĢimlere izin vermez. Bunun sonucu olarak generatörden çekilen gücün saatlik 

olarak değiĢimi belirli bir değeri aĢmamalıdır. Bazı generatörler için çekilen gücün 

artması ve azalması farklı oranlarda olmalıdır, buna göre en genel hali ile birimlerin 

eğim oranı kısıtları (2.10) daki Ģekilde ifade edilebilir. 

UpRampjj PPP  1  

DownRampjj PPP 1  

Burada PUpRamp, ilgili generatörün bir saat içinde gücünde meydana gelebilecek en 

fazla artıĢ miktarıdır, PDownRamp ise ilgili generatörün bir saat içinde gücünde 

meydana gelebilecek en fazla azalma miktarıdır [19]. 

2.5. Amaç Formülasyonu 

Birim katkı sorununun amacı en düĢük toplam üretim maliyetini, kısıtları da ihlal 

etmeden elde etmektir. Buna göre (2.11) de bir arada verilen kısıtlar göz önüne 

alınarak (2.12) deki toplam üretim maliyeti en düĢük olmalıdır. 

AMAÇ=  
min1 1

)/(

1 1

2

,, .1)( ,
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2.6. Sonuç 

Birim katkı sorunu bir eniyileme problemidir, fakat kısıtları ve analitik çözüm 

yöntemi bulunmaması nedeniyle çözümü zorlaĢmaktadır. Çözüm için amaçlanan en 

düĢük toplam yakıt maliyetini bulmaktır. Birim katkı sorununda yakıt maliyeti, 

üretim yakıt maliyeti yanında generatörlerin baĢlatma ve durdurma maliyetlerini de 

içermektedir. 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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Birim katkı sorununun kısıtları generatörlerin fiziksel sınırlarından 

kaynaklanmaktadır. Generatörlerin hemen devreye alınması ve belirli bir süre 

geçmeden devre dıĢına çıkarılması mümkün olmamaktadır. Generatörlerden 

çekilecek güç de generatörün üretim sınırları içinde kalmalı ve generatörün 

karakteristiğinde verilen güç değiĢimleri aĢılmamalıdır. Bunların yanında sistemde 

üretilen toplam güç talep gücünü (yük + kaçak) sağlamalı ve generatörler herhangi 

bir arıza durumunda önceden belirlenen oranda güç vermeye hazır olmalıdır. 
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3. GENETĠK ALGORĠTMALAR 

3.1. GiriĢ 

Genetik algoritmaların geçmiĢi atası olan evrimsel stratejiler ile birlikte 45 yıla 

dayanmaktadır. Bu bölümde öncelikle genetik algoritmaların tarihçesinden 

bahsedilecek, biyolojik temellerine ve genetik algoritmalar ile ilgili kullanılan 

terimlere değinilecektir. Daha sonra genetik algoritmaların çalıĢma ilkesi, aĢamaları 

ve her bir aĢamada kullanılan yöntemler anlatılacaktır. 

3.2. Tarihçe 

Genetik algoritmalar Darwin‟in evrim teorisinden ilham alınarak geliĢtirilmiĢ olan 

evrimsel hesaplamanın bir koludur. Evrimsel hesaplama fikri ilk olarak 1960 yılında 

I. Rechenberg‟in “Evolutionsstrategie” (evrimsel stratejiler) çalıĢmasıyla ortaya 

atılmıĢtır [20]. Temel olarak evrim stratejileri tekniği, olası çözüm adayı olarak, ana 

birey ve ana bireyden mutasyon yoluyla türetilmiĢ olan oğul bireyleri içermekteydi. 

Bu tekniğin bir sonraki evresi olan evrimsel programlama (Evolutionary 

programming) günümüzde kullanılan Genetik Algoritmalara benzeyen bir yöntem 

olup Fogel, Owens ve Walsh  tarafından geliĢtirilmiĢtir. Burada bir önceki aĢamada 

tanıtılan özelliklere ek olarak yeni üretilen çözüm adaylarının belirli bir uygunluk 

fonksiyonu altında değerlendirilmesi eklenmiĢtir [15]. 

Genetik algoritma kelimesini ilk kullanan ve çalıĢmalarını 1967 yılında yayımlayan 

Bagel olmuĢtur, aynı tarihte bağımsız olarak Rossenberg de biyolojik ve benzetim 

esaslı bir çalıĢma yapmıĢtır [15]. 

Makina öğrenmesi (machine learning) konusunda çalıĢan John Holland 1975 yılında 

“Adaptation in Natural and Artificial Systems” adlı kitabını yayımlamıĢtır [21]. Bu 

çalıĢmada Holland tek bir mekanik yapının öğrenme yeteneğini geliĢtirmek yerine 

böyle yapılardan oluĢan bir topluluğun çoğalma, çiftleĢme, mutasyon vb. genetik 

süreçlerden geçerek baĢarılı (öğrenebilen) yeni bireyler oluĢturduğunu gözlemlemiĢ, 

doğadaki evrimsel iĢlemin benzeri bir yapı elde etmiĢtir. Holland‟ın bu 
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çalıĢmasından sonra bu yöntemin adı genetik algoritmalar (kısaca GA) olarak 

yerleĢmiĢ ve birçok çalıĢmanın önünü açmıĢtır. 

3.3. Biyolojik GeçmiĢ ve Terimler 

YaĢayan bütün organizmalar hücrelerden, her bir hücrede ise organizmanın bütün 

bilgilerini barındıran, DNA dizilerinden oluĢan kromozomlar vardır. Kromozomlar 

organizmanın belirli bir bölümünün kodlamasını yapan genlerden oluĢur. Mesela göz 

rengini kodlayan bir gen gözün mavi, kahverengi vs. renklerden hangisini alacağının 

bilgisini içerir. Genler kodladıkları özelliklere göre değiĢik değerler alabilirler, genin 

alabileceği her bir değere alel (allele) adı verilir. Kromozom içerisindeki her bir 

genin yeri bellidir. Genetik malzemenin tamamını oluĢturan kromozomların hepsine 

genome adı verilir [22]. 

Genetik algoritmalarda çözüm kümesini taramak için birçok kromozomdan oluĢan 

bir yapı kullanılır. Bu yapıya popülasyon adı verilir. Popülasyondaki birey sayısı 

(kromozom) genelde sabit tutulur. GA‟da popülasyondaki birey sayısı ile ilgili genel 

bir kural yoktur. Popülasyondaki kromozom sayısı arttıkça çözüme ulaĢma süresi 

(yineleme sayısı) azalır fakat her bir basamaktaki iĢlem süresi artar [23]. 

Ġki kromozomun bir araya getirilerek genetik bilgilerinin değiĢtirilmesine 

çaprazlama adı verilir. Çaprazlama için birey seçilmesine ise eşleme (mating) denir. 

Çaprazlama genetik algoritmaların temelini oluĢturmaktadır. Genellikle çaprazlama 

oranı %100 seçilerek yeni kuĢağın oluĢturulmasında bütün bireylerin çaprazlamadan 

geçmesi sağlanır. Çaprazlama sayesinde çözüm uzayında değiĢik noktalara 

ulaĢılabilir. Bir kromozomum taĢıdığı genetik bilgide bir nedene bağlı olmaksızın 

(rasgele) değiĢme olmasına mutasyon adı verilir. Mutasyon operatörü de çaprazlama 

kadar önemlidir.  Mutasyon oranı %0 yapılır ise çözüm yerel minimumlara 

takılabilir. Mutasyon sayesinde çözüm uzayında daha fazla alan taranabilir. Çok 

büyük olan bir mutasyon değeri ise evrimin minimuma gidiĢini yavaĢlatır ve iĢlem 

süresini arttırır [22, 23]. 

Temel olarak çaprazlama ve mutasyona uğrayacak bireylerin popülasyon içinden 

seçilmesi farklı yöntemlerle yapılabilir, bu yöntemlere seçim operatörleri denir. 

Seçim, algoritmanın çalıĢma hızını dolaylı olarak etkiler. Seçim yönteminin uygun 

olması, algoritmanın iyiye gidiĢini hızlandırır [22]. 
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Üreme, çaprazlama ve mutasyon iĢlemleri sonrasında kuĢakta bulunan en iyi 

uygunluk değerine sahip birey, sonraki kuĢağa aktarılamayabilir. Bunu önlemek için 

bu iĢlemlerden sonra oluĢan yeni kuĢağa, bir önceki kuĢağın en iyilerinden (elit) 

belirli sayıdaki birey doğrudan aktarılır. Bu iĢleme elitizm adı verilir [22, 24]. 

Popülasyon içindeki bireylerin, diğer bir ifadeyle her biri bir çözüm grubunu ifade 

eden kromozomların ne kadar iyi bir çözüm olduğunu yani uygunluğunu 

değerlendirmekte kullanılan fonksiyona uygunluk fonksiyonu (fitness function) adı 

verilir. Bireyler seçim için değerlendirilirken ilgili bireye ait uygunluk fonksiyonu 

değerinden faydalanılır [22-24]. 

3.4. Genetik Algoritma ĠĢlevleri 

Genetik algoritmalarda kullanılan 4 temel iĢlev vardır, bunlar [3]; 

 Kromozom kodlaması 

 Seçim ĠĢlevi 

 Çaprazlama 

 Mutasyon 

3.4.1. Kromozom Kodlaması 

Kromozomlar GA‟ın uygulandığı problemin parametrik bileĢenleridir. 

Kromozomların uygunluk fonksiyonu hesaplanarak çözüm veya çözümü gösteren 

değer elde edilir. Kromozom problemin parametrelerini içerdiğinden uygulanan 

probleme göre kromozom yapısı ve kodlanması değiĢmektedir. Kromozomlar 

genellikle vektör Ģeklindedir, diğer taraftan pek yaygın olmasa da iki boyutlu 

kromozom da tanımlanabilir. 

En genel kromozom kodlaması ikilik tabanda yapılan kodlamadır. John Holland”ın 

çalıĢmalarında genelde ikili tabanda, bit dizisi Ģeklinde kodlama sistemi 

kullanılmıĢtır. Bu kodlamada kromozomdaki genler 0 veya 1 sayılarından birini 

alabilir. Yalnızca 0 ve 1‟in kullanılmasına rağmen, birçok olası farklı kromozom 

yapısı üretebilir, ama birçok problem için kullanılabilecek yeter düzeyde değildir, 

bazen çaprazlama veya mutasyon aĢamalarından sonra düzeltme yapmak gerekebilir. 

Ġkili düzenin yeğlenmesinin nedeni, basit olması ve bilgisayar tarafından daha kolay 
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ve hızlı bir biçimde iĢlenebilmesidir. Tamsayılar veya ondalık sayılar ikili dizi 

Ģeklinde gösterildiğinde bu düzeltmelere ihtiyaç duyulur. 

Bit dizisi kodlamadan sonra en çok kullanılan kodlama biçimi değer tabanlı 

kodlamadır. Değer tabanlı kodlamada her bir gen probleme göre tamsayı, ondalık 

sayı, kesirli sayı, harf vb. değerleri alır.  

Tablo 3.1. Değer tabanlı kromozom kodlaması örneği 

Kromozom A 1,2324  5,3243  0,4556  2,3293  2,4545 

Kromozom B A B D J E I F J D H D I E R J F D L D  

Kromozom C (arka), (arka), (sağ), (ön), (sol), (sağ) 

Değer tabanlı kodlamada genlerin alacağı değerlerin bilgisayar hafızasında kapladığı 

yer programın hızını etkiler. Örneğin her bir geni 32 bitlik bir reel (float) sayıdan 

oluĢan kromozomda gen sayısının artması programın bellek ihtiyacını dramatik bir 

biçimde arttırır. 

Üçüncü tür kodlama Ģekli ağaç yapısı kodlamadır. Bu sistem esas olarak genetik 

programlamada programların ve ifadelerin değerlendirilmesinde kullanılır.  

Ağaç yapısı kodlama sisteminde her kromozom bazı nesnelerin ağacıdır. Bunu, 

programlama dilindeki komutlar ve fonksiyonlar gibi düĢünebiliriz (Bkz. ġekil 3.1). 

Kromozom A Kromozom B 

 

 

( +  x ( /  5  y ) ) 

iĢlemler 

( do_until  step  wall ) 

komutlar 

ġekil 3.1 Ağaç yapısı  kodlama örneği 
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Ağaç yapısı kodlaması programların değerlendirilmesinde kullanılır, örneğin LISP 

programlama dili bu yapıya sıklıkla baĢvurur. GiriĢ ve çıkıĢ değerlerinden ilgili 

fonksiyonun bulunması probleminde bu kodlama sistemi kullanılır [22]. 

3.4.2. Seçim ĠĢlevi 

Bu prosedürde; bireysel diziler, amaç fonksiyonuna göre kopyalanır, gelecek kuĢakta 

daha iyi oğul oluĢturabilecek bireyler seçilir. Üreme operatörü, yapay bir 

seleksiyondur. 

Burada bir kromozom havuzundaki kromozomlardan hangilerinin yeni yaratılacak 

havuza aktarılacağının, kromozomların baĢarı değerlerine bağlı olarak belirlenmesi 

esastır. 

Yeni popülasyondaki ebeveynleri oluĢturmak üzere bazı bireylerin seçilmesi gerekir. 

Kurama göre iyi olan bireyler yaĢamını sürdürmeli ve bu bireylerden yeni bireyler 

oluĢmalıdır. Bu seçim çeĢitli ölçütlere göre yapılabilir. Bu yöntemlerden bazıları 

Ģunlardır: 

 Rulet Seçimi 

 Boltzman Seçimi 

 Turnuva Seçimi 

 Sıralı Seçim  

Bunların yanısıra problem içeriği ve yapısına göre daha karmaĢık, algoritmanın 

iĢleyiĢi sırasında seçim parametrelerini değiĢtiren seçim yöntemleri de vardır. Temel 

olarak bu yöntemler benzetim-tavlama yöntemi gibi çalıĢır. Elitizm denilen seçicilik 

yöntemi de her kuĢaktaki belli sayıdaki en iyi sonucun diğer popülasyonlarda 

varlığını sürdürmesi demek olup isteğe göre kullanılabilir. Örnek olarak rulet 

tekerleği seçimi aĢağıda açıklanmıĢtır: 

1. Tüm bireylerin uygunluk değerleri bir tabloya yazılır. 

2. Bu değerler toplanır. 

3. Tüm bireylerin uygunluk değerleri toplama bölünerek [0,1] aralığında sayılar 

elde edilir. Bu sayılar bireylerin seçilme olasılıklarıdır. Sayıların hepsi bir tabloda 

tutulur. 
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4. Seçilme olasılıklarını tuttuğumuz tablodaki sayılar birbirine eklenerek rasgele bir 

sayıya kadar ilerlenir. Bu sayıya ulaĢıldığında ya da geçildiğinde, son eklenen 

sayının ait olduğu çözüm seçilmiĢ olur. 

Rulet seçiminde kromozomlar uygunluk fonksiyonuna göre bir rulet çevresine 

gruplanır. Uygunluk fonksiyonu, herhangi bir ölçüte uyan bireylerin seçilmesi için 

kullanılır. Bu rulet üzerinden rasgele bir birey seçilir.  

Bu yönteme rulet tekerleği seçimi adı; bir daireyi, çözümlerin uygunluklarına göre 

dilimleyip çevirdiğimizde olacakların benzeĢimi olduğu için verilmiĢtir (Bkz. ġekil 

3.2.). 

 

ġekil 3.2 Rulet tekerleği seçimi 

Görüldüğü üzere daha büyük alana sahip bireyin seçilme Ģansı daha fazla olacaktır. 

Rulet tekerleği seçimi, eğer uygunluk fonksiyonu değerleri çok fazla değiĢiyorsa 

sorun çıkartabilir. Örneğin en iyi kromozomun uygunluk değeri % 90 ise, diğer 

kromozomların seçilme Ģansı azalacaktır. 

Bunu önlemek için sıralı seçim kullanılabilir. Sıralı seçimde en kötü uygunluk 

değerine sahip olan kromozoma 1 değeri, sonrakine 2 değeri verilir ve böylelikle 

seçilmede bunlara öncelik tanınmıĢ olur. Bu Ģekilde onların da seçilme Ģansı artar 

ama bu, çözümün daha geç yakınsamasına neden olabilir. 

Üreme yönteminde genellikle rulet çemberi yöntemi kullanılır. Varolan 

popülasyondaki en uygun kromozomlar rulet çemberi üzerine yerleĢtirilir, çember 

popülasyondaki dizi sayısı kadar döndürülerek yeni kuĢak elde edilir. 

Bir diğer seçim yöntemi olan turnuva seçimi ise hızlı olması nedeni ile tercih 

edilmektedir. Turnuva seçiminde eĢleme yapılacak bireyler seçilirken popülasyonun 

belli bir oranı kadar birey seçilir ve bunların arasından uygunluk fonksiyonu en iyi 
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olan eĢlemeye alınır. Örneğin 100 bireyden oluĢan bir popülasyonda rasgele 10 birey 

seçilir ve bu 10 bireyden uygunluk fonksiyonu en iyi olan alınıp eĢlemeye sokulur. 

3.4.3. Çaprazlama (Crossover) operatörü 

GA‟nın performansını etkileyen parametrelerden biri de çaprazlama iĢlemidir. Doğal 

popülasyonlarda çaprazlama, organizmalar arasında yapılan döllenme (hayvanlarda 

çiftleĢme, bitkilerde tozlaĢma) çalıĢmaları olarak bilinir. 

Çaprazlama olarak adlandırılan bu operatör iki çözümün yapı taĢları kullanılarak 

yeni bir çözüm oluĢturulması temeline dayanır. Çaprazlama iĢlemi genel olarak ikili 

dizilerin parçalarının değiĢ tokuĢu Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Çaprazlama, 

ebeveynlerden bazı genleri alarak yeni bireyler oluĢturma iĢlemidir. Farklı 

uygulamalarda, farklı kodlama yöntemlerinden yararlanıldığı için farklı çaprazlama 

yöntemleri kullanılır. 

Tek Noktalı Çaprazlama: Rulet çemberi yöntemi ile yapay seçim sonucunda elde 

edilen yeni popülasyon dizisinde rastsal olarak iki kromozom seçilir ve karĢılıklı 

çaprazlama iĢlemine tabi tutulur. Çaprazlama iĢleminde, L dizi uzunluğu olmak 

üzere, 

{ 11  Lk } aralığında düzgün (uniform) olarak k tamsayısı seçilir. Bu tamsayı 

değerine göre dizi, çaprazlamaya tabi tutulur. 

En basit çaprazlama yöntemi, ġekil 3.3.‟de verildiği gibi bir noktalı çaprazlama 

yöntemidir. Bir noktalı çaprazlama yapılabilmesi için her iki kromozomun da aynı 

gen uzunluğunda olması gerekir. 

 

ġekil 3.3 Tek noktalı çaprazlama 

Ġki Noktalı Çaprazlama: Ġki noktalı çaprazlamada ise kromozom iki noktadan 

kesilir ve karĢılıklı olarak pozisyonlar yer değiĢtirilir (Bkz. ġekil 3.4). 

Ebeveyn A   Ebeveyn B   Oğul 
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ġekil 3.4 Ġki noktalı çaprazlama 

Düzgün (Uniform) Çaprazlama: Kromozom üzerindeki bit değerleri rassal olarak 

belirli noktalardan bir diğer ebeveyn üzerine kopyalanır (Bkz. ġekil 3.5). 

 

ġekil 3.5 Düzgün (Uniform) çaprazlama. 

3.4.4. Mutasyon ĠĢlevi 

Genetik algoritmalarda önemli rol oynayan proseslerden biri de mutasyon 

operatörüdür. Canlılarda gen rekombinasyonlarının dıĢındaki diğer nedenlerle ve ani 

olarak oluĢan kalıtsal değiĢimlere mutasyon denir. Doğal popülasyonlarda mutasyon 

iĢlemi ile aĢağıdaki değiĢimler gerçekleĢir. 

1. Kromozom yapısındaki değiĢmeler 

2. Kromozom sayısındaki değiĢmeler 

3. Gen yapısındaki fiziksel ve kimyasal değiĢmeler 

Mutasyon, çaprazlama operatörü gerçekleĢtikten sonra yapılır. Mutasyon, oluĢan 

yeni çözümlerin önceki çözümü kopyalamasını önlemek ve sonuca daha hızlı 

ulaĢmak amacıyla yapılır. Mutasyon, oluĢan yeni bireyin bir bitini (eğer ikili düzende 

ifade edilmiĢ ise) rasgele değiĢtirir. 

Yapay sistemlerde mutasyon iĢlemi sırasında kromozomdaki gen sayısı değiĢmez 

sabit kalır. Doğal popülasyonlarda mutasyon oranı oldukça düĢüktür. Mutasyon 

frekansının büyüklüğü genetik algoritmanın performansını etkilemektedir.  

Ebeveyn A   Ebeveyn B   Oğul 

Ebeveyn A   Ebeveyn B   Oğul 
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Mutasyon iĢlemi bir tek kromozom üzerinde yapılır. Mutasyon frekansına göre, 

mutasyona uğratılacak sayıdaki diziler, popülasyondan rassal olarak seçilir ve 

belirlenen mutasyon yöntemine göre değiĢime uğratılır. Bu değiĢim iĢlemi çok 

değiĢik Ģekillerde yapılabilir. Problemin yapısı bu aĢamada çok önemlidir. Örneğin 

sıralama problemlerinde sıralamayı değiĢtirmek, ikilik dizi gösteriminde bitleri 

değiĢtirmek, çözüm ağaçlarında  parçaları değiĢtirmek, iĢlem olarak tanımlanır [23]. 

Mutasyonun en önemli faydası çözümün yerel minimumlara takılmasını engeller. 

Eğer mutasyon oranı çok büyük seçilir ise bu defa da çözüm evrimleĢmez, rasgele 

değerler alır, bu da genetik algoritmaların mantığına terstir. 

AĢağıda bit dizisi bir kromozom için mutasyon iĢlemi gösterilmiĢtir. 

1 1 0 0 1 0 0 1         =>           1 0 0 0 1 0 0 1 

3.5. Genetik Algoritmaların ĠĢlem Basamakları 

GA'nın iĢleyiĢi çok basittir ama bu kadar basit olan yöntemin, en zor problemleri 

nasıl çözdüğünün anlaĢılması da o kadar zordur. Bu da GA‟nın en karmaĢık ve bilim 

adamlarının yıllardır çözmeye çalıĢtıkları en önemli sorularından biridir [22]. 

GA‟nın bu yönünü biraz açıklayalım; GA, çözüm(ler) bulmak için taranması gereken 

parametre uzayının çok büyük olduğu durumlarda bu arama iĢlemi için en akılcı 

yöntemdir. Evrimin her sürecinde edinilen bilgi, sonraki kuĢaklara aktarılarak 

taramanın daha uygun bölgelerde gezmesi sağlandığı gibi değiĢim iĢlemi yardımıyla 

yerel çözüm noktalarına sıkıĢıp kalma olasılığı da azaltılmaktadır. Ayrıca GA‟nın 

paralel iĢlem yapılan bilgisayarlarda kullanılmaya elveriĢli yapısı da, zaman alıcı 

problemlerin çözümü için çekici bir seçenek olmasını sağlamaktadır. 

Genetik algoritmaların genel haliyle takma kodu (pseudo code) Ģu Ģekildedir; 
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1 Başlangıç popülasyonunu rasgele oluştur 

2 Kuşak sayısı=0 

3 (Kuşak sayısı < istenilen kuşak sayısı) olduğu sürece tekrarla 

4   Yeni boş popülasyon oluştur 

5   En iyi belirli orandaki bireyleri yeni popülasyona kopyala 

(elitizm) 

6   Yeni Popülasyon doluncaya kadar tekrarla 

7    Seçme operatörü ile iki birey al 

8    Çaprazlama uygula 

9    Mutasyon uygula 

10   Uygunluk değerini bul 

11   Yeni popülasyona ekle 

12  Eski popülasyonu yok et 

13  Kuşak sayısı=Kuşak sayısı + 1 

14 En iyi bireyi bul ve yaz (çözüm) 

ĠĢlemleri adım adım açıklarsak; 

1. Bu adıma toplumda bulunacak birey sayısını belirleyerek baĢlanmaktadır. 

Kullanılacak sayı için bir standart yoktur. Genel olarak önerilen 100-300 

aralığında bir büyüklüktür. Büyüklük seçiminde yapılan iĢlemlerin karmaĢıklığı 

ve aramanın derinliği önemlidir. BaĢlangıç popülasyonu, sonuçlardaki düzgün 

(uniform) yapının korunması için genellikle rasgele oluĢturulur. 

2. KuĢak sayısı değeri sıfırlanır, genetik algoritmalar genellikle büyük çözüm 

uzayları olan problemlere uygulandığından sonuç için amaçlanan belirli bir değer 

yoktur. Bunun yerine yapılan yinelemeler belirli bir değere yakınsadığında sonuç 

bulunmuĢ sayılır. Bu yinelemelerin sayısını belirlemek için kuĢak sayısı 

değiĢkeni kullanılır. 

3. KuĢak sayısı değeri istenilen kuĢak sayısına ulaĢılıncaya kadar evrimsel 

iĢlemlerin yapıldığı yinelemeler devam eder. 

4. Her yinelemede yeni kuĢaklar evrimleĢip yeni popülasyon oluĢturulacağından 

evrim sonucu aktarılacak popülasyon için yer ayrılır. 

5. Yapılan elitizm oranına göre eski popülasyondaki uygunluk değeri en iyi 

bireylerin bir kısmı yeni popülasyona evrimleĢmeden doğrudan atılır. Bu sayede 

ataların bilgileri oğullara geçirilmiĢ olur ve en iyi sonuç sonraki kuĢaklarda 

kaybedilmez. 

6. Yeni popülasyon doluncaya kadar türetme iĢlemleri devam ettirilir. Genellikle 

popülasyon sayısı sabit tutulur. 
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7. Kullanılan seçim iĢlevine göre iki birey seçilir. Seçim iĢlevi doğadaki ortama en 

çok uyum sağlayan hayatta kalır kuralına göre yapılır. Seçim operatörlerinin 

hepsinde uygunluk fonksiyonu değeri iyi olanların seçilme olasılığı daha fazladır. 

8. Seçilen bireylere çaprazlama oranına göre çaprazlama uygulanır. Çözüm 

uzayında homojen bir tarama yapabilmek için çaprazlama oranı yüksek tutulur. 

9. Çaprazlama sonunda elde edilen bireyler mutasyona oranına bağlı olarak 

mutasyona tabii tutulur. Mutasyon çözümlerin yerel minimum değerlerinden 

çıkmasını sağlar. Mutasyon oranı çok yüksek seçilir ise çözümler evrimi takip 

etmek yerine çözüm uzayında rasgele dolaĢmaya baĢlar. 

10. Elde edilen bireylerin uygunluk değeri bulunarak bireyin bilgileri arasına yazılır 

11. OluĢturulan yeni oğul bireyler yeni popülasyona eklenirler. Yeni popülasyon 

dolmaz ise 7. adıma geri dönülür. 

12. Yeni popülasyon tamamen dolduğunda iĢi biten eski popülasyon yok edilerek 

hafıza boĢaltılır. 

13. KuĢak sayısı bir arttırılarak 3. basamağa dönülür. Eğer istenilen kuĢak sayısına 

ulaĢılmadıysa yineleme 3-13 arasındaki adımlarda tekrar eder. Ġstenilen kuĢak 

sayısına ulaĢılır ise 14. adımdan devam edilir. 

14. Ġstenilen kuĢak sayısına ulaĢıldığından mevcut popülasyondaki en iyi birey 

bulunan en iyi çözümdür, sonuç bulunmuĢtur. 

3.6. Sonuç 

Genetik algoritmalar problem çözümü yapmak için doğadaki evrimin bilgisayar 

ortamında benzetimidir. Genel olarak Evrimsel hesaplamanın bir parçası olan GA 

yapılan sayısız çalıĢma ile birçok alanda uygulama görmüĢ ve baĢarısını kanıtlamıĢ 

bir problem çözme tekniğidir. 

GA sezgisel ve rastsal iĢleyiĢi ile analitik çözümü olmayan veya analitik çözümü çok 

zor yapılabilen problemlerin çözümünde daha sık kullanılmaktadır. Rastsal yapısı ile 

çözüm uzayını tarayıp, popülasyondaki bireylerin evrimleĢmesiyle kaliteli çözüme 

yönelmektedir. 
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GA nın çalıĢması sırasında sonuçların kalitesini doğrudan etkileyen operatörler 

vardır, bunlar; Mutasyon, çaprazlama ve seçim operatörüdür. Bunların yanında iĢlem 

hızını doğrudan etkileyen penaltı ve düzeltme operatörleri de GA nın önemli 

değiĢkenleridir. Bütün bu operatörler için yaklaĢık bir oran verilse de uygulanan 

probleme özel olarak bu operatörler için uygun oranlar ve yöntemler denenerek 

bulunmalıdır. 
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4. BĠRĠM KATKI SORUNUNA GA UYGULANMASI ÜZERĠNE YAPILAN 

ÇALIġMALAR 

4.1. GiriĢ 

Generatör birim katkı sorunu analitik olarak çözülemeyen, oldukça karmaĢık bir 

eniyileme sorunudur. Bilgisayarların iĢlem gücünün artması ile oluĢturulan 

algoritmalar sayesinde çözüme daha hızlı biçimde ulaĢılmaktadır. Çözüm uzayının 

geniĢliği nedeni ile sezgisel (heuristic) çözüm yapan algoritmalar daha baĢarılı 

olmaktadır. 

Bu bölümde generatör birim katkı sorununa genetik algoritmalar uygulanarak çözüm 

yapılmıĢ çalıĢmalardan bazıları incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar arasındaki farklılıklar 

genellikle kromozom kodlaması ile olmaktadır. Bunun yanında kullanılan genetik 

operatörlerde de önerilen kromozom kodlamasına göre farklılıklar olmaktadır. 

4.2. Mevcut çalıĢmalar 

Rudolf ve Bayrleithner birim katkı sorunu için çalıĢmalarında iki aĢamalı bir çözüm 

önermektedirler. Önerilen yöntemde birimlerin katkısına karar verilirken genetik 

algoritmalar kullanılmakta, ekonomik yük dağılımı için ise Lagrange rahatlatması 

kullanılmaktadır [19]. 

ÇalıĢmanın en özgün yanı birim katkı sorununun en zor iki kısıtını olan en düĢük 

devrede kalma ve en düĢük devre dıĢı kalma sürelerini kromozomların kodlamasına 

dahil etmesidir (Bkz. ġekil 4.1). Bu yönteme göre kodlamada birimlerin açık kapalı 

olduğunu bir bit ile gösterdikten sonra sonraki 3 bit ile generatörlerin ne kadar saat 

daha açık veya kapalı olması gerektiği gösterilmektedir. Örneğin bir generatör için 

belirli bir saatte “1011” kodlaması yapıldı ise ilk bit generatörün devrede olduğunu 

göstermekte, sonraki 3 bit ise generatörün en düĢük devrede kalma süresinin ihlal 

edilmemesi için 3 saat daha devrede kalması gerektiği belirtilmektedir. 
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S11    S1k 

10110 10110 01110 ..................................................... 0110 

 

Si1 Si2   SiL 

101 011 101 ................................................................. 10 

 

SN1    SNO 

1010 0110 0110 ........................................................... 110 

 

ġekil 4.1 Kaynak [19] tarafından önerilen kromozom kodlaması 

Generatörün çalıĢma/durma süresini gösteren bitlerin hepsi 0 olduğunda ilgili 

generatör bir sonraki saatte konum değiĢtirebilir. Doğal olarak yöntemdeki 

çalıĢma/durma süresini gösteren bölümün kaç bit olacağı sistemdeki generatörün 

devrede/devre dıĢı kalma süresi belirleyecektir. Devrede/devre dıĢı kalma 

sürelerinden en büyük olanı ikilik tabanda gösterecek kadar bit bu iĢlem için 

ayrılmalıdır. Üç bitlik bir bölüm ile en fazla 8 saatlik devrede/devre dıĢı kalma 

konumu gösterilebilir. 

Rudolf ve Bayrleithner‟ın çalıĢmalarında önerdikleri kodlama çaprazlama ve 

mutasyon iĢlemlerinde gösterimin bozulmaması için özel operatörler 

gerektirmektedir. ÇalıĢmada oluĢan geçersiz çözümleri devre dıĢı bırakmak amacı ile 

penaltı iĢlevleri kullanılmıĢtır. 

Önerdikleri çözüm yöntemini bir saatlik periyodlar ile 24 saatlik bir süre için test 

etmiĢlerdir. Sonuçta çözümler uygulamanın kolay olduğunu ve en uygun sonuçlara 

ulaĢılabileceğini göstermiĢtir. 

Rudolf ve Bayrleithner‟ın önerdikleri kodlama yöntemini kullanan bir diğer çalıĢma 

Yiying ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır [25]. Bu yöntemde de devrede/devre dıĢı 

kalma süresi kısıtları kodlama ile çözüldükten sonra diğer kısıtlar için penaltı 

operatörleri kullanılmıĢtır. 

Yiying ve arkadaĢları çalıĢmalarını 10 ve 110 generatörlü iki farklı sistem için test 

etmiĢlerdir. Testlerinde değiĢik seçim iĢlevleri kullanarak süre ve sonuçların 

kalitesini göstermiĢlerdir (Bkz. Tablo 4.1). 

 

Birim Konumu Birim No 

 

1 

 

 

i 

 

 

N 
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Tablo 4.1 DeğiĢik seçim iĢlevleri için çözüm süreleri ve sonuçların kalitesi. 

Seçim 

Yöntemleri 

Rank Rulet 

Tekeri 

Turnuva Deterministik 

örnekleme 

Stokastik 

örnekleme 

Stokastik 

uniform 

örnekleme 

Süre 9” 14” 12” 31” 16” 22” 

Yakınsayan 

KuĢak 

Sayısı 

1000 1600 1100 3500 1700 2200 

Yakınsadığı 

Değer 
79023 79024 78971 79016 79038 78974 

 

Seçim iĢlevi yanında değiĢik çaprazlama ve mutasyon oranları ile de test edilen 

çözümler Tablo 4.2 de gösterilmiĢtir [25]. 

Tablo 4.2 DeğiĢik çaprazlama-mutasyon değerleri için çözüm süreleri ve sonuçların 

kalitesi. 

Çaprazlama/ 

Mutasyon 
0.85/0.005 0.85/0.015 0.95/0.005 0.95/0.015 0.9/0.01 

Süre 9” 14” 12” 31” 16” 

Yakınsayan 

KuĢak Sayısı 
1000 1600 1100 3500 1700 

Yakınsadığı 

Değer 
79023 79024 78971 79016 79038 

 

Yiying ve arkadaĢlarının elde ettikleri sonuçlara göre değiĢik seçim iĢlevleri 

çözümde önemli değiĢikliklere neden olmaz iken çaprazlama ve mutasyon oranının 

değiĢimi çözüm kalitesini ve süresini daha çok etkilemektedir (Bkz. ġekil 4.2) [8]. 

GA da çaprazlama oranı genellikle 0,8 ve üzeri alındığında çözüm uzayı daha iyi 

taranmaktadır. Mutasyon oranı olarak 0,01 seçildiğinde ise sonuçların çözüme 

yakınsaması gecikmektedir, bu da 0,01 mutasyon oranının bu sistem için büyük 

olduğunu göstermektedir. 
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ġekil 4.2 DeğiĢik çaprazlama-mutasyon değerleri için çözümün yakınsaması. 

Swarup ve Yamashiro birbirinin aynı iyi yayını ile genetik algoritmada kromozom 

kodlamasında değiĢiklik öneren baĢka bir çalıĢma yapmıĢlardır [17, 18]. Önerilen 

kodlamada birimler açık/kapalı durumları bir bit ile gösterilmekte fakat vektör 

Ģeklindeki kromozom çok uzun olduğundan yerine iki boyutlu matris biçiminde 

kromozom önerilmektedir (Bkz. ġekil 4.3). 

 

Saat / 

Birim 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

ġekil 4.3 Swarup ve Yamashiro tarafından önerilen iki boyutlu kromozom 

kodlaması. 

5000           20000           35000 50000 

3870000 

 
3860000 

 
3850000 

 
3840000 

 
3830000 

 
3820000 

 
3810000 

 
3800000 

KuĢak 

Sayısı 

Maliyet ($) 
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Önerdiği kromozom kodlaması oldukça yenilikçi olmasına rağmen kaynaklar [17, 

18] de, mutasyon, çaprazlama gibi genetik iĢlevlerin nasıl yapıldığı belirtilmemiĢtir. 

Önerilen kodlama yapısı alıĢılagelmiĢ bit dizisinden oldukça farklı olduğundan 

kendine özel çaprazlama iĢlevi gerektirmektedir, çalıĢmada bundan bahsedilmemesi 

büyük bir eksikliktir. Bunun yanında 2003 yılında yayımlanan çalıĢmada (kaynak 

[18]) test için seçildiği söylenen günlük yük eğrisi 2002 yılındaki çalıĢmadakinden 

(kaynak [17]) tamamen farklı iken generatörlere ait yükler aynı çıkmıĢtır! 

Juste ve arkadaĢlarının 1999 yılında yayımladıkları çalıĢma [26] diğerlerinden 

kromozom kodlamasındaki özgünlük ile ayrılmaktadır. Bu çalıĢmada kullanılan 

yöntem gerçekte genetik algoritma değil evrimsel programlamadır, iki çözüm 

yöntemi arasındaki tek fark ise evrimsel programlamada kromozom kodlaması için 

bit dizisi yerine tamsayı veya ondalıklı sayı kullanılmasıdır [26]. 

ÇalıĢma, önerilen kodlama kısıtların içinde barındırmaktadır. Kodlama yenilikçi 

olması yanında mutasyon ve çaprazlama iĢlevlerinin en az devrede/devre dıĢı kalma 

kısıtları için uygun olmayan çözümler üretmesini imkansız hale getirdiğinden 

oldukça baĢarılıdır. Kullanılan kodlamanın olumsuz yanı ise sistemde en az devrede 

kalma süresi (MUT) ve en az boĢta kalma süresi (MDT) çok düĢük olan generatörler 

bulunduğunda iĢlem süresinin diğer yöntemlere göre oldukça yavaĢlayacak 

olmasıdır. 

Kodlama mantığı Ģu Ģekildedir [26]; 

 Birim katkı sorununun uygulanacağı zaman aralığı (24 saat) p saatlik 

birimlere bölünerek gösterilir. Örneğin p=4 olduğu durum aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

Birim i 0000 0001 1111 1111 1110 0000 

Birim i ai1 ai2 ai3 ai4 ai5 ai6 

 p değeri belirlenirken sistemdeki generatörlerin en düĢük devrede kalma 

süresi veya en düĢük devre dıĢı kalma süresi değerlerinden en az olanından 

küçük veya eĢit olan ve problemin çalıĢtırılacağı zaman aralığının böleni olan 

sayı alınır. Örneğin sistemdeki generatörlerden MUT değeri en az olan 7, 

MDT değeri en az olan 5 ise p=4 alınır. 

p ≤ min(MUT,MDT) ve 
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 24,12,8,6,4,3,2,1p  (24 saatlik problem için) 

 k, p‟nin bit sayısı olmak üzere, p sayısı  -k≤p≤k arasında değerler alabilir, 

p‟nin aldığı değerlerin açılımı Ģu Ģekildedir; 

1111 4 

1110 3 

1100 2 

1000 1 

0000 0 

0001 -1 

0011 -2 

0111 -3 

Burada 1 generatörün devrede olduğunu, 0 generatörün devre dıĢı olduğunu gösterir. 

Yukarıda anlatılan kodlama sayesinde sisteme uygulanan mutasyon ve çaprazlama 

iĢevlerinden sonra geçersiz bireylerin kontrol edilmesi, gerekirse düzeltilmesi 

kolaylaĢmaktadır. Kodlamanın kötü yanı ise bütün iĢlevler için kodlamaya özel 

fonksiyonlar yazılmasını gerektirmekte ve iĢlem süresini uzatmaktadır. 

Birim katkı sorununun çözümüne paralel GA uygulayan yöntemlerde bulunmaktadır 

[27, 28]. GA genellikle iki Ģekilde paralelleĢtirilir, birincisi her bir paralel makinada 

veya iĢlemcide birbirinden bağımsız popülasyonlar oluĢturmak ve elitisizm veya 

seçim iĢlevi gibi bütün popülasyon hakkında bilgiye ihtiyaç duyan iĢlevleri ana 

merkezde yapmaktır. Ġkinci yöntem ise popülasyonunu tek merkezde tutarak, bireyler 

için yapılan mutasyon, çaprazlama, evrimleĢtirme ve uygunluk fonksiyonunun 

hesaplanması iĢlemlerini köle bilgisayarlara dağıtmaktır. 

Yang ve arkadaĢları kullandıkları 8 iĢlemcili paralel bilgisayarda iki yöntemle 

paralelleĢtirme yapmıĢlardır, birincisi efendi-köle paralel GA yöntemidir. Bu 

yöntemde tek bir efendi iĢlemci k adet köle iĢlemciyi koordine etmektedir. ĠĢlemin 

basamakları Ģu Ģekildedir [28]; 

 Efendi iĢlemci bütün popülasyonu rasgele üretir 

 Popülasyondan belirli sayıda bireyi uygunluk fonksiyonlarını dikkate alarak 

rasgele seçer ve alt-popülasyon olarak kölelere gönderir. Burada rulet tekeri 

seçimi kullanmaktadır, bu sayede uygunluk fonksiyonu değeri daha iyi olan 

bireylerin seçilmesi ihtimali artmaktadır. 
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 Alt-popülasyonu alan köleler bu popülasyon için çaprazlama, mutasyon ve 

uygunluk fonksiyonu değerini hesaplar ve popülasyonu ana iĢlemciye 

gönderirler. 

 Ana iĢlemci durma koĢulu sağlananıncaya kadar ikinci adıma dönerek 

iĢlemleri tekrarlar. 

Yang ve arkadaĢları kullandıkları ikinci paralelleĢtirme yöntemine ise çift yönlü 

halka paralelleĢtirmesi adını vermektedirler (Bkz. ġekil 4.4). Kullandıkları bu 

yöntemde her iĢlemci alt-popülasyonu kendisi evrimleĢtirmekte fakat belirli 

zamanlarda popülasyonundaki en iyi bireyleri sağındaki ve solundaki iĢlemcilere 

göndermektedir, bu iĢlemciler ise aldıkları en iyi bireyleri kendi popülasyonlarındaki 

en kötü bireylerle değiĢtirmektedirler. Kullanılan yöntemin basamakları Ģunlardır; 

 Her iĢlemci kendi popülasyonunu rasgele üretir ve bunlar alt-popülasyon 

olur. 

 Her iĢlemci GA yinelemesini kendi alt-popülasyonu ile üretir. 

 Her iĢlemci popülasyonlarındaki en iyi bireyleri sağındaki ve solundaki 

iĢlemcilere gönderir ve kendisine gelen en iyi bireyleri alt-

popülasyonlarındaki en kötü bireylerin yerine koyar. 

 Durdurma Ģartı sağlanmadıysa ikinci adımdan iĢlemlere devam edilir. 

Yang ve arkadaĢları önerdikleri paralelleĢtirme yöntemlerini 48 birimlik bir sistem 

için test etmiĢler ve iĢlem süresi ile sonuçları “simulated annealing”, Lagrange 

rahatlatması ve tek iĢlemcili GA sonuçlarıyla karĢılaĢtırmıĢlardır. Elde edilen veriler 

sonuç kalitesinde önemli bir değiĢiklik olmaz iken iĢlem süresinin oldukça azaldığını 

göstermektedir (Bkz. Tablo 4.3) [28]. 
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ġekil 4.4 Yang ve arkadaĢlarının kullandıkları paralel iĢlemci yapıları. Efendi köle ve 

çift yönlü halka. 

Kaynak [28] tarafından önerilen paralelleĢtirmede, paralel iĢlemci sayısı arttıkça 

iĢlem süresi beklendiği Ģekilde azalmaktadır, iĢlemci sayısına göre iĢlem süresindeki 

artıĢın grafiği Ģekil 4.5 de verilmiĢtir [28]. 

 

ġekil 4.5 Yang ve arkadaĢları tarafından önerilen paralel yöntemde iĢlemci sayısına 

göre iĢlem hızı değiĢimi. 

 

Efendi-Köle 

Çift Yönlü Halka 

ĠĢlemci Sayısı 

Hız artması 
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Tablo 4.3. Yang ve arkadaĢlarının paralelleĢtirme yöntemlerinin diğer yöntemlerle 

karĢılaĢtırılması. 

Yöntem 
ĠĢlemci 

Sayısı 

ÇalıĢma 

Süresi(sn) 

Hız 

Katlanması 

ĠĢlemci BaĢına 

Verim (%) 

Toplam 

Maliyet 

SA 1 3924 1 100 195,296 

LR 1 25,2 1 100 195,801 

Sıralı GA 1 3377 1 100 195,218 

Efendi-köle 

Paralel GA 

2 

4 

8 

1830 

974 

549 

1,845 

3,467 

6,151 

92,27 

86,68 

76,89 

195,219 

195,221 

195,218 

Çift yönlü 

halka paralel 

GA 

2 

4 

8 

1696 

860 

460 

1,991 

3,927 

7,341 

99,56 

98,17 

91,76 

195,222 

195,218 

195,219 

 

4.3. Sonuç 

Birim katkı sorununu GA yöntemini uygulayan çalıĢmaların algoritma akıĢları 

hemen hemen aynıdır. GA‟nın özelliğinden dolayı bu beklenen bir sonuçtur. 

Algoritmalardaki fark ekonomik yük dağılımının yapıldığı yerdir. Bazı 

uygulamalarda ekonomik yük dağılımı her yinelemede birkaç kere yapılırken [17, 

18], çoğu uygulamada yoğun iĢlem zamanı aldığından tek yerde yapılmaktadır. 

Mevcut çalıĢmalar arasındaki en önemli fark kromozomların kodlanmasıdır. Birim 

katkı sorunu kısıtları nedeniyle karmaĢık bir problem olduğundan önerilen 

kodlamalar genellikle kısıtları da kapsayacak Ģekilde olmakta, bu sayede mutasyon 

ve çaprazlama operatörlerinden sonra uygun olmayan çözümlerin ortaya çıkma 

ihtimali azaltılmakta veya bu çözümlerin kontrolü ile düzeltilmesi 

kolaylaĢtırılmaktadır. 

Kullanılan mutasyon ve çaprazlama iĢlevleri kodlamaya özel olmalıdır ve bu Ģekilde 

de yapılmaktadır. Mutasyon ve çaprazlama oranları hakkında herhangi bir tartıĢma 

yoktur. Çaprazlama oranları için 0,8-1,0 arası değerler kabul görürken, mutasyon 

oranları için 1/L-2/L oranı (L=kromozom bit geniĢliği) kabul görmektedir. 

Genetik Algoritmalar, birim katkı sorununa uygulandığında diğer sezgisel 

yöntemlerden daha hızlı ve kaliteli sonuçlar vermektedir [28]. Lagrange rahatlatması 
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sezgisel yöntemlere karĢı çok daha hızlı sonuç vermektedir, diğer taraftan Lagrange 

rahatlatması her zaman sonuç sağlamamakta ve sağladığı sonuçların kalitesi sezgisel 

yöntemlere göre daha kötü olmaktadır [28]. 
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5. BĠRĠM KATKI SORUNUNA GA UYGULANMASI 

5.1. GiriĢ 

Ġlk dört bölümde birim katkı sorunu, genetik algoritmalar ve birim katkı sorununa 

GA uygulayan mevcut çalıĢmalara değinilmiĢtir. Bu bölümde ise çalıĢmanın amacı 

olan örnek uygulama hakkında bilgi verilecektir. 

Öncelikle birim katkı sorunu uygulamasının yapılacağı örnek generatör ve yük 

bilgileri verilecek, daha sonra kullanılan matematiksel model açıklanacaktır. Ġkinci 

aĢama olarak uygulamada kullanılan genetik iĢlevler ve yöntemler detaylı olarak ele 

alınacaktır. Programın takma kodu verildikten sonra elde edilen sonuçlar 

listelenecektir. 

5.2. Birim Katkı Modeli 

Genetik algoritma ile çözüm uygulanacak örnek sistem 10 generatörlü olarak 

alınmıĢtır. Test sisteminde generatörlere ait karakteristik katsayıları ile günlük yük 

eğrisi tabloları Ek A‟da verilmiĢtir [18]. Günlük yük eğrisinin grafiği Ģekil 5.1 de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 5.1 Günlük yük eğrisi grafiği. 
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Birim katkı sorunu (BKS) kısıtları nedeni ile çözümü zor karmaĢık bir eniyileme 

problemidir. Kısıtlar aynı zamanda uygulanan algoritmaların yavaĢ çalıĢmasına da 

neden olmaktadır. BKS‟nun GA ile çözümünün uygulanmasında dikkate alınan 

kısıtlar ve matematiksel model aĢağıdaki gibidir. 

1. Yük Dengesi: Generatörlerin her saat için ürettiği toplam güç ilgili saat için 

talep edilen güce (yük) eĢit veya daha fazla olmalıdır. Burada Pi, i. 

generatörün gücü, PD ise toplam talep gücüdür (yük+kayıp). 





n

i

jDji PP
1

,, 0  

2. Yedek Güç (PR): Her saat için sistemden talep edilen gücün %10 „u oranında 

yedek güç (spinning reserve) bulunmalıdır. 





n

i

jRjDji PPP
1

,,

max

,  

3. En az Devrede Kalma Süresi (MUT): Generatörler karakteristiklerine göre 

devreye alındıktan sonra devre dıĢı kalmadan önce belirli bir süre 

çalıĢtırılmalıdır. Burada T
ON

 ilgili generatörün devrede olduğu saatleri 

göstermektedir. 





T

j

i

ON

ji MUTT
1

, 0  

4. En az BoĢta Kalma Süresi (MDT): Generatörler karakteristiklerine göre devre 

dıĢı kaldıktan sonra devreye alınmadan önce belirli bir süre boĢta kalmalıdır. 

Burada T
OFF

 ilgili generatörün boĢta olduğu saatleri göstermektedir. 





T

j

i

OFF

ji MDTT
1

, 0  

5. Generatör Limitleri: Her bir saat için generatörlerden çekilen güç ilgili 

generatörün sağlayabileceği en düĢük ve en yüksek güç değerleri arasında 

olmalıdır. 

jijiji PPP ,max,,min   

Birim katkı sorununda amaç generatörlerin günlük toplam maliyeti en düĢük 

seviyeye getirecek generatör çalıĢma planının bulunmasıdır. Sistem kısıtlarının 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 
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yanında maliyet hesabının yapılması için yakıt maliyeti ile baĢlatma ve durdurma 

maliyeti de göz önüne alınmalıdır.  

Birim katkı sorununda maliyeti oluĢturan fonksiyonlar ve matematiksel gösterimleri 

aĢağıda verilmiĢtir. 

1. Yakıt Maliyeti: Generatörler devrede iken generatörden çekilen güce bağlı bir 

fonksiyondur. 

)(
1 1

2

,,
 


T

j

n

i

jiijiii PcPba  

2. BaĢlangıç Maliyeti: Generatörlerin devre dıĢı durumdan devreye alınırken 

oluĢan maliyettir. 
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3. Durdurma Maliyeti: Generatörlerin devrede iken devre dıĢına alınmasıyla 

oluĢan maliyettir. Uygulama yapılan sistemde generatörlerin durdurma 

maliyeti çok düĢük olduğundan ve kullanılan algoritmanın karmaĢıklığını 

arttırmamak için durdurma maliyeti sıfır alınmıĢtır. 

SDC=0 

Buna göre (5.5)-(5.7) eĢitliklerinden toplam maliyet (TM); 

TM = Yakıt Maliyeti + BaĢlangıç Maliyeti + Durdurma Maliyeti 

TM = 
 


T

j

n

i

jiijiii PcPba
1 1

2

,, )(   +    
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Ģeklinde bulunur. Amaç, uygulamanın yapılacağı 24 saatlik sürede toplam maliyeti 

en düĢük yapmaktır. 

5.3. Genetik Algoritmanın AĢamaları 

5.3.1. Kromozom Kodlaması 

Bundan önceki çalıĢmalarda kromozomların kodlanması için çeĢitli yöntemler 

önerilmiĢtir. Basitliği ve genetik iĢlevlerde daha hızlı iĢlem yapmaya olanak 

sağlaması nedeni ile bit dizisi kodlaması seçilmiĢtir. Gösterim kolaylığı ve 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 
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anlaĢılmasının kolaylaĢtırılması için kodlama iki boyutlu düĢünülürse Ģekil 5.2 deki 

gibi olacaktır. 

 

ġekil 5.2 Gerçeklenen uygulamada kromozomların iki boyutlu gösterimi 

ġekil 5.2 deki gösterim doğrudan programın kodlanmasında kullanılırsa mutasyon ve 

çaprazlama iĢlemleri daha karmaĢık olmakta ve iĢlem süresi de artmaktadır, bu 

nedenle iĢlem sırasında kolaylık sağlaması açısından yukarıdaki iki boyutlu gösterim 

aĢağıdaki gibi tek boyutlu bir diziye indirgenir.  

[G1,1 G1,2 G1,3 ....... G1,24 G2,1 G2,2 ....... G2,24 ............  .........G10,1 G10,2 ....... G10,24] 

Tek boyutlu dizi biçimindeki kromozom kodlaması 10 ila 50 generatörlük bir sistem 

için uygundur, fakat generatör sayısı arttıkça dizi çok geniĢleyeceğinden genetik 

operatörler hem yavaĢlayacak hem de tek veya iki noktalı çaprazlama iĢlevi çözüm 

uzayını daha büyük bir alanının taranmasında yetersiz kalacaktır. Böyle bir durumda 

ikiden çok noktadan çaprazlama yapmak veya düzgün (uniform) çaprazlama 

kullanmak çözümlerin daha düzenli olmasını sağlar. 

5.3.2. Çaprazlama 

Çaprazlama operatörü iki ebeveyn kromozomdan bir çift oğul kromozom (çözüm) 

oluĢturulmasını sağlar. Genetik algoritmalarda kullanılan çaprazlamalar çoğunlukla 

tek ve iki noktadan çaprazlamadır. Kromozom bit dizisi büyük olduğundan bu 

çalıĢmada iki noktadan çaprazlama seçilmiĢtir. Buna göre ebeveynler rasgele iki 

noktadan bölünecek ve arada kalan parçaları değiĢtirilerek yeni iki birey 

oluĢturulacaktır. 
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5.3.3. Mutasyon 

Mutasyon genetik algoritmalarda çözümün yerel minimumlara takılmasını 

engellemek, çözüm uzayı üzerinde daha farklı noktalarda gezinmek için kullanılır. 

Önerilen mutasyon oranı L kromozom bit dizisi geniĢliği olmak üzere 1/L ile 2/L 

değerleri arasında olmasıdır. 

5.3.4. Elitisizm 

Elitisizm her bir yinelemede elde edilen en iyi uygunluk değerine sahip bireylerin bir 

sonraki kuĢaklara aktarılarak en uygun sonucun arada kaybolmasını engeller ve 

sonuca yansımasını sağlar. Elitisizm oranı popülasyon içinden kaç bireyin bir sonraki 

yinelemeye gireceğini belirler. Bu oranın büyük olması yinelemelerin yerel 

maksimumlara takılmasına neden olabilir. Bu nedenle hem en iyi sonuçların 

kaybolmasını engelleyecek, hem de GA nın evrimini olumsuz etkilemeyecek bir oran 

seçilmelidir. Önerilen %1-3 arasında bir oran seçilmesidir [24]. ÇalıĢmada bu 

nedenle elitisizm oranı %2 alınmıĢtır, popülasyon sayısı 100 olduğundan bu her 

yinelemede popülasyondaki en iyi iki bireyin bir sonraki yinelemeye doğrudan 

aktarılacağı anlamına gelir. 

5.3.5. Uygunluk Fonksiyonu 

Uygunluk fonksiyonu popülasyondaki her bir bireyin ne kadar iyi bir çözüm 

olduğunu göstermek için kullanılır. Uygunluk fonksiyonu genellikle doğrusal 

alınmak ile birlikte kullanılan çözüme göre logaritmik uygunluk fonksiyonları da 

kullanılabilir. Uygunluk fonksiyonu çözüme bağlı olduğundan (bazen çözüm değeri 

de uygunluk fonksiyonu olarak seçilebilir) GA‟nın uygulandığı probleme göre 

değiĢiklik gösterir. 

Bu çalıĢmada büyük maliyet değerlerini istenilmediğinden dolayı maliyet arttıkça 

daha küçük değer alıp seçme iĢlevinde devre dıĢı kalması için uygunluk fonksiyonu 

(5.10)‟daki gibi alınmıĢtır. Amaçlanan en düĢük maliyet değerini bulmak olduğundan 

uygunluk fonksiyonu toplam maliyeti içermektedir. Uygunluk fonksiyonunun 

maliyete göre değiĢimi ġekil 5.2 „de gösterilmiĢtir. 

UF=
yetToplamMali1

1
 (5.10) 
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Uygunluk Fonksiyonu Değişimi
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ġekil 5.2. Uygunluk Fonksiyonunun maliyete göre değiĢimi 

Eğer uygunluk fonksiyonu 1/TM Ģeklinde alınır ise toplam maliyet düĢtükçe 

uygunluk fonksiyonu değeri önerilen yönteme göre daha az azalır, bu da kalitesiz 

çözüm üreten kromozomların popülasyonlar boyunca aktarılma ihtimalini arttırır. 

DüĢük maliyetlerin yakınsamadaki etkisini arttırmak için uygunluk fonksiyonu (5.10) 

daki gibi önerilmiĢtir. 

5.3.6. Seçim ĠĢlevi 

Seçim operatörleri çaprazlama için eĢlemeye girecek bireylerin seçiminde kullanılır. 

Bu çalıĢmada iki tip seçim operatörü kullanılmıĢtır, bunlar turnuva seçimi ve rulet 

tekeri seçimi.  

Turnuva seçimi için popülasyondan rasgele seçilen 6 birey arasından uygunluk 

fonksiyonu en iyi olan iki tanesi eĢlemeye alınmıĢtır. Turnuva seçiminde kullanılan 

örneklenecek birey sayısını çok arttırmak çözümün belirli bir gruba kaymasına neden 

olur, bu durumda çözüm istenmeyen yerel minimumlara takılabilir ve en uygun 

sonuca ulaĢılması zorlaĢır. Bunu engellemek için bu sayının popülasyona oranı düĢük 

olmalıdır. 

Rulet tekeri seçimi ise popülasyondaki her bireyin uygunluk fonksiyonu değerini 

kullanarak sıralama yaptığından daha fazla hesaplama zamanı almaktadır. Diğer 

taraftan bu yöntemde iyi uygunluk değerine sahip bireylerin sonraki kuĢaklara 

aktarılma ihtimali turnuva seçiminde olduğundan daha fazladır. 
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5.3.7. Kısıt Kontrol ve Düzeltme Operatörü 

Bu operatör bir tür düzeltme operatörüdür. Popülasyon çaprazlama ve mutasyon 

iĢlevlerinden geçtikten sonra kısıtlara uymayan bireyler oluĢması ihtimali yüksektir. 

Bu durumda ya penaltı operatörü ile bu bireylerin devre dıĢı bırakılması gerekir ya da 

kısıtları sağlayacak Ģekilde düzeltilmesi gerekir. 

Kısıtların olmadığı bir birim katkı sorununun çözüm uzayı kısıtların olduğu 

durumdaki çözüm uzayından çok daha büyüktür. Bu durumda eğer penaltı operatörü 

kullanılır ise popülasyondaki bireylerin büyük bir oranı penaltıya düĢeceğinden 

geçerli birey oranını arttırmak için popülasyon boyutunu oldukça büyük tutmak 

gerekir. Bu da doğal olarak her bir basamaktaki iĢlem süresini arttırır. Bunun yerine 

kısıtları ihlal eden bireyler için, düzeltme operatörü ile, en az devrede kalma/boĢta 

kalma süreleri düzeltilerek geçerli bireyler oluĢması sağlanır. 

5.3.8. Penaltı Operatörü 

Genetik algoritmalarda kısıtlar olduğunda penaltı veya düzeltme operatörlerinden 

sadece bir tanesi algoritmaya eklenir. Geçersiz bireyler ya düzeltilir ya da düĢük 

uygunluk değeri verilir. Birim katkı sorununun ise karmaĢıklığı nedeni ile uygulanan 

algoritmada hem düzeltme hem de penaltı operatörü kullanılmıĢtır, tabii ki bu iki 

operatör aynı adımda değil farklı yerlerde kullanılmıĢtır. 

Kısıtların kontrolü için düzeltme operatöründen geçen bireylere ekonomik yük 

dağılımı uygulanmadan önce bireyin sağlayabileceği en fazla gücün ilgili saat için 

talep edilen güce eĢit veya fazla olması kontrol edilir. Kromozomun kodladığı güç 

talep gücünden az ise bireyin uygunluk fonksiyonu değeri sıfır yapılır ve ekonomik 

yük dağılımına girmez. Aksi halde birey yük dengesi kısıtını sağladığından 

ekonomik yük dağılımına girer. 

5.3.9. BaĢlangıç Popülasyonunun OluĢturulması 

BaĢlangıç popülasyonu rasgele olarak üretilen, 1 ve 0‟lardan oluĢan bit dizisi 

Ģeklindeki çözümlerden (bireylerden) oluĢur. Program her çalıĢtırıldığında farklı bir  

popülasyon oluĢturur. 

Popülasyon büyüklüğü olarak 100 birey seçilmiĢtir. Popülasyon büyüklüğü fazla 

tutulmamıĢ, bunun yerine evrimleĢen kuĢak sayısı arttırılmıĢtır. Bu sayede genetik 

algoritmaların mantığına daha uygun, daha çok evrimleĢen bir yapı kurulmuĢtur. 
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Bazı uygulamalarda baĢlangıç popülasyonu tamamen rassal olarak oluĢturulmayıp 

probleme göre akıllı bazı algoritmalarla yönlendirilerek oluĢturulmaktadır. GA yapısı 

gereği olasılıksal olarak iĢlem yapıp çözüme ulaĢtığından bu uygulamada baĢlangıç 

popülasyonu tamamen rassal olarak oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan popülasyon daha 

sonra kısıtların kontrolü ve düzeltilmesi iĢleminden geçmiĢtir. 

5.3.10. Ekonomik Yük Dağılımı 

Yük dağılımı kendi baĢına bir problem olmasına rağmen birim katkı sorunu yapısı 

gereği bu problemini içinde barındırmaktadır. Ekonomik yük dağılımı hesaplamanın 

yoğun olduğu bir basamak olduğundan her yinelemede popülasyona bir defa 

uygulanmaktadır. Bunun yanında penaltı fonksiyonu ile yük dengesini sağlamayan 

bireylerin ekonomik yük dağılımı adımına girmesi engellenmekte ve iĢlem 

süresinden tasarruf edilmektedir. 

Ekonomik yük dağılımı aĢamasında generatörlerin en düĢük/en yüksek güç sınırlarını 

aĢmamak için öncelikle bütün generatörlere izin verilen en az yükleri eklenmekte 

daha sonra ilgili saat için talep edilen güce ulaĢana kadar yineleme yapılarak ile 

generatörlere talep gücü dağıtılmaktadır. Ġterasyonda herhangi bir generatör en fazla 

gücüne ulaĢtığında ilgili generatör yineleme dıĢı bırakılmaktadır. Ekonomikliği 

sağlamak için generatörler yakıt maliyet katsayılarına bakılarak yüklenmektedir. 

5.4. Uygulanan Genetik Algoritma 

Uygulanan algoritma GA‟da kullanılan genel yineleme yöntemidir. Problemden 

dolayı bazı özel basamaklar bulunmaktadır. 

Bölüm 5.3 de aĢamaları detaylı anlatılan genetik algoritmanın takma kodu aĢağıdaki 

gibidir. 
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Başlangıç popülasyonunu oluştur 

Popülasyondaki her birey için 

 Kısıt kontrol ve düzeltme işlevini uygula 

 Penaltı işlevini uygula 

 Ekonomik yük dağılımını uygula 

 Uygunluk değerini bul 

 

Kuşak sayısı=0 

(Kuşak sayısı < istenilen kuşak sayısı) olduğu sürece tekrarla 

 Yeni boş popülasyon oluştur 

 En iyi iki bireyi yeni popülasyona kopyala 

 Yeni Popülasyon doluncaya kadar tekrarla 

  Seçme operatörü ile iki birey al 

  Çaprazlama uygula 

  Mutasyon uygula 

  Yeni popülasyona ekle 

 Eski popülasyonu yok et 

 Popülasyondaki her birey için 

 Kısıt kontrol ve düzeltme işlevini uygula 

 Penaltı işlevini uygula 

 Ekonomik yük dağılımını uygula 

 Uygunluk değerini bul 

 Kuşak sayısı=Kuşak sayısı + 1 

En iyi bireyi bul (çözüm) 

 

Ġlk baĢlangıçta oluĢturulan popülasyon büyük oranda kısıtlara uymayan, geçersiz 

bireyleri barındırmaktadır. Bu nedenle her yinelemede popülasyona uygulanan kısıt 

kontrolü ve düzeltmesi ile penaltı iĢlevi uygulanmakta, daha sonra bireylerin 

uygunluk değerlerini bulabilmek için ekonomik yük dağılımı uygulanmaktadır. 

Test sisteminde yinelemenin yapılacağı kuĢak sayısı değeri 2500 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu değerin belirlenmesi için öncelikle program beĢ kez 3500 

yinelemeye kadar çalıĢtırılmıĢtır, daha sonra çözümlerin hangi kuĢak sayısından 

sonra çok ufak değiĢimler gösterdiği incelenmiĢ ve 2500. kuĢaktan sonra toplam 

maliyetin 3500. kuĢağa oranının %99‟un üzerinde olduğu görülmüĢtür. ĠĢlem süresini 

arttırmamak ve kalite/çalıĢma süresi oranını yüksek tutmak için kuĢak sayısı değeri 

2500 alınmıĢtır. Birim katkı sorunu kısıtları ve karmaĢıklığı nedeni ile bu kadar 

yüksek bir yinelemeye ihtiyaç duymaktadır. 

Algoritmada bulunan en iyi çözümlerin kaybolmayıp, sonraki kuĢaklara da 

aktarılması amacıyla elitizm uygulanmıĢ ve her yinelemede en iyi iki birey hiçbir 

iĢleme tabii tutulmadan yeni popülasyona kopyalanmıĢtır. 
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5.5. Uygulama Ortamı 

Uygulama programı yazılırken java programlama dili kullanılmıĢtır. Java 

programlama dili; nesne yönelimli olması, platformdan bağımsız çalıĢması, 10 yıllık 

geçmiĢi boyunca güvenilirliğini kanıtlaması ve sürümlerinin kararlı olması nedeniyle 

seçilmiĢtir. Uygulama java dilinin son alfa sürümü olan j2sdk 1.4.03 ile derlenip 

çalıĢtırılmıĢtır. 

Uygulamanın çalıĢtığı bilgisayar Pentium IV, 2.4 GHz iĢlemci ve 1GB RAM 

özelliklerine sahiptir. Uygulama Windows 2003 Server iĢletim sistemi üzerinde 

çalıĢtırılmıĢ ve program çalıĢırken bütün kaynaklar bu uygulamaya aktarılmıĢtır. 

5.6. Uygulama Sonucu 

Yapılan çalıĢmada bulunan sonuçlar Ģu Ģekildedir. 

 Bulunan en iyi günlük maliyet değeri $576996 olmuĢtur. 

Bulunan maliyet değeri test verilerinin alındığı makalenin maliyet değerine 

yakındır [26]. Buna dayanarak uygulamanın baĢarılı olduğuna kanaat 

getirebiliriz. 

 YaklaĢık 2500 kuĢaktan sonra çözüm en iyi sonuca yakınsamaktadır. 

Birim katkı sorunu çözüm uzayı oldukça geniĢ olan bir problemdir. Bu 

nedenle optimum sonuçlara yüksek yineleme sayısıyla ulaĢılması beklenen 

bir sonuçtur. Sistemde düzeltme iĢlevlerinin kullanılması bu sayının artmasını 

engellemiĢtir. Düzeltme iĢlevi yerine devreye girme, devreden çıkma kısıtları 

için de penaltı operatörleri kullanılsa idi oluĢturulan popülasyonlardaki 

geçersiz birey sayısı artacak, çözüm uzayında daha az nokta taranacaktı. 

Düzeltme iĢlevi kullanarak daha fazla geçerli bireyin evrime katılması 

sağlanmıĢ oldu. 

 Turnuva seçimi ile rulet tekeri seçimi iĢlevlerinden önemli bir üstünlüğü olan 

seçim iĢlevi çıkmamıĢtır (Bkz. ġekil 5.3). 

Genetik algoritmalarda kullanılan parametreler problemlere özel 

davranacağından bu sonucu bütün problemler için genellemeyip sadece birim 

katkı sorununa genelleme yapabiliriz. 
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 Yapılan hesaplamalarda iĢlem süresi kuĢak sayısıyla orantılı olarak 

artmaktadır (Bkz. ġekil 5.4). 

GA‟nın yapısı gereği her yinelemede yapılan iĢlemler aynı olduğundan bu 

beklenen bir sonuçtur. Yineleme sayısı arttıkça algoritma en iyi çözüme 

yakınsamaktadır, fakat çözümdeki değiĢmenin süreye oranı da oldukça 

azalmaktadır. Kabul edilebilir sonuç değerlerinden sonra programın 

çalıĢtırılması fazla bir etki sağlamadığından daha fazla kuĢak üretilmesi 

anlamsızdır. 

Yapılan yineleme sonucunda 24 saatlik süre için bulunan generatör açık/kapalı 

değerleri ile ekonomik yük paylaĢımı sonucu ortaya çıkan, generatörlerin saatlik yük 

dağılımları EK B‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 5.3 Gerçeklenen uygulamada seçim iĢlevlerinin karĢılaĢtırılması 
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İşlem süresi
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ġekil 5.4 Gerçeklenen uygulamada iĢlem süresinin kuĢak sayısına göre değiĢimi. 
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6.  SONUÇLAR 

Elektrik enerji sistemlerinin temelinde enerjinin üretimini sağlayan üretim birimleri 

bulunur. Enerjinin üretilmesinden sorumlu birimlerden her birinin sistem 

karakteristiği ve yakıtı farklı olabilir, dolayısıyla her birimin elektriği üretim maliyeti 

farklıdır. Belirli bir anda sistemin sağladığı toplam enerjinin maliyetini en düĢük 

seviyede tutmak için sistemdeki üretim birimleri arasından üretim maliyeti en az 

olanlar devrede olmalıdır. Diğer taraftan üretim birimleri mekanik ve termik 

özelliklerinden dolayı bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalar generatörlerin 

istenildiği zaman devreye girip çıkarılmasını, gücün istenilen oranda değiĢmesini 

engeller. Üretim birimlerinden alınan enerjinin toplam maliyetini en düĢük miktarda 

tutmak amacıyla generatörlerin devreye alınıp çıkarılmalarının, kısıtlar da göz önüne 

alınarak, belirli bir zaman aralığı için düzenlenmesi problemine birim katkı sorunu 

adı verilir. 

Birim katkı sorununda çözüm uzayı çok büyüktür ve analitik çözümü yoktur. Bu da 

çözüm uzayında olasılıksal olarak gezinen yöntemlerin baĢarısını arttırmaktadır. 

Genetik algoritmalar olasılıksal oluĢu ve doğrusal olmayan programlamadaki 

baĢarıları nedeniyle bu tip uygulamalardaki baĢarısını kanıtlamıĢtır. GA‟nın baĢarısı 

ve BKS‟ye GA uygulayarak çözüm arayan çalıĢmalar göz önüne alınarak bu 

çalıĢmada BKS‟nun GA ile çözümü uygulanmıĢtır. 

Genetik algoritmalar hızlı ve eniyilemeli bir yöntem olması nedeni ile performansın 

ve iĢlem hızının önemli olduğu problemlerde çok kullanılan bir yöntemdir. Özellikle 

elektrik enerji sistemleri gibi saatlik çalıĢmanın ön planda olduğu ve sonuçların kısa 

zamanda bulunup uygulamaya geçilmesi gereken sistemlerde etkili bir yöntem olarak 

kullanılabilir. 

ÇalıĢmada öncelikle BKS‟nun, maliyet nedenleri ve maliyetlerin formülasyonları 

verilmiĢtir. Kısıtların nedenleri ve matematiksel gösterimi yapıldıktan sonra genel 

amaç formülasyonu gösterilmiĢtir.  

Üçüncü bölümde genetik algoritmaların iĢlevleri, adımları ve parametreleri 

anlatılmıĢtır. ĠĢlevler genetik algoritmanın yinelemesi sırasındaki adımlardır ve her 
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adımda kullanılabilecek yöntemlerden bahsedilmiĢtir. GA da kullanılan parametreler 

mutasyon oranı, çaprazlama oranı, elitizm oranı ve popülasyondaki birey sayısıdır. 

Dördüncü bölümde bugüne kadar yapılan çalıĢmalar incelenmiĢ, yeniliklerine, 

birbirlerinden farklarına ve olumsuzluklarına değinilmiĢtir. ÇalıĢmalar genel olarak 

kromozom kodlamasında öneriler sunmaktadır, bu sayede kısıtların bir kısmı 

kodlamaya eklenerek düzeltme ve penaltı iĢlevlerinin yükü ve karmaĢıklığı 

azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. BKS‟nin çözümünde paralel yöntemler de kullanılmıĢtır. 

ParalelleĢtirme biçimlerini birim katkı sorunundan çok çözüm yöntemi olan GA 

belirlemektedir. 

BeĢinci bölümde yapılan uygulama anlatılmıĢtır. Uygulama Java programlama dili 

kullanılarak yazılmıĢtır. Platformdan bağımsız olması, nesne yönelimli olması ve 

kararlı sürümleri nedeniyle bu dil seçilmiĢtir. Test sisteminde 10 generatörlük bir 

sistem alınmıĢ, sistemin MUT, MDT, yük dengesi, yedek güç ve generatör limitleri 

kısıtları dikkate alınarak çözüm yapılmıĢtır. Amaç fonksiyonuna yakıt maliyeti ve 

baĢlatma maliyeti dahil edilmiĢtir. 

6.1. Sonuçlar 

Yapılan çalıĢmada bulunan sonuçlar Ģu Ģekildedir. 

 Uygulanan örnek sistem için bulunan en iyi günlük maliyet değeri $576996 

olmuĢtur. Bu değer test verilerinin alındığı makalenin maliyet değerine yakın 

fakat daha kötüdür. Yineleme sayısı daha fazla tutulur ise sonuçların kalitesi 

az da olsa artar diğer taraftan yineleme sayısının artıĢı çalıĢma süresini doğru 

orantılı olarak arttırması bir dezavantajdır. Bunun yanında kullanılan 

ekonomik yük dağılımı (EYD) sonuçların kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Örnek alınan makalelerde kullanılan EYD çok daha karmaĢıktır ve sonuçların 

kalitesini arttırmaktadır. Bu çalıĢmada ise EYD birinci öncelik olmadığından 

daha basit bir yöntem kullanılmıĢtır. EYD ve yineleme sayısının daha fazla 

arttırılması gereği bulunan sonucun referans makalelerden daha kötü 

olmasına neden olmuĢtur. 

 Programın çalıĢtırılmasında kuĢak sayısı sınırı olarak 2500 alınmıĢtır. Birim 

katkı sorunu çözüm uzayı oldukça geniĢ olan bir problemdir. Bu nedenle 
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optimum sonuçlara yüksek yineleme sayısıyla ulaĢılması beklenen bir 

sonuçtur. Sonuç kalitesinin artması için bu sayı daha da arttırılabilir. 

 Turnuva seçimi ile rulet tekeri seçimi iĢlevlerinden önemli bir üstünlüğü olan 

seçim iĢlevi çıkmamıĢtır. Ara yinelemelerde rulet tekeri seçimi daha kaliteli 

sonuçlar vermesine rağmen kuĢak sayısı sınırına yaklaĢtıkça elde edilen 

sonuçlar neredeyse aynı olmuĢtur, bu da iki yöntemin birbirine önemli 

üstünlüğü olmadığını göstermektedir. 

 Yapılan hesaplamalarda iĢlem süresi kuĢak sayısıyla doğru orantılı olarak  

doğrusal biçimde artmaktadır. GA nın yapısı gereği her yinelemede yapılan 

iĢlemler aynı olduğundan doğrusal orantı beklenen bir sonuçtur, çünkü ilk 

baĢta yeni popülasyon oluĢturulup kısıtlarının kontrol edilmesi düĢünülmez 

ise yapılan her yinelemedeki iĢlemler birebir aynıdır. 

6.2. Yapılabilecek ÇalıĢmalar ve Öneriler 

Daha ileri bir çalıĢma olarak, birim katkı sorununun çözüm aĢamalarından biri olan 

ekonomik yük dağılımı (EYD) yapılır iken bulanık karar verme (fuzzy decision 

making) kullanılarak GA‟nın optimum Ģekilde katkısına karar verdiği üretim 

birimleri arasındaki yük dağılımı daha iyi yapılarak maliyet azaltılabilir ve 

sonuçların kalitesi arttırılabilir. EYD nin iĢlem süresi olarak programda önemli bir 

etkisi vardır. Daha kaliteli sonuçları daha hızlı üreten EYD programın 

geliĢtirilmesine önemli katkılar sağlar. 

Programın geliĢtirilmesinde kullanılabilecek bir diğer yöntem ise baĢlangıç 

popülasyonunun rasgele üretilmesi yerine akıllı yöntemler ile üretilmesidir. Basit 

iyileĢtirmeler ile oluĢturulan baĢlangıç popülasyonu daha az kuĢak sayısı ile (ve daha 

az iĢlem süresi ile) aynı sonuçlara ulaĢılmasını sağlar. Diğer taraftan baĢlangıç 

popülasyonunda rasgele üretimi tamamen ortadan kaldırmak genetik algoritmanın 

evrimleĢmesine olumsuz etki eder ve sonuçların yerel maksimumlarda takılmasına 

neden olabilir. Önerilen akıllı yöntemler kullanan fakat rasgeleliği tamamen ortadan 

kaldırmayan bir yöntemdir. 

Birim katkı sorunu sağladığı ekonomik avantajlar nedeni ile bu konuda daha birçok 

çalıĢmanın yapılmasına neden olacaktır. Bilgisayarların her geçen gün artan iĢlemci 
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gücü sayesinde aynı sürede iĢlem zamanı ile programların sonuç kalitesi ise daha da 

artacaktır. 
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EK A 

TEST GENERATÖRLERĠNE AĠT KARAKTERĠSTĠK TABLOLARI VE 

GÜNLÜK YÜK EĞRĠSĠ TABLOSU 

 

Birim 

No 
Üretim Limitleri Yakıt Maliyeti Katsayıları 

 Pmin Pmax a b c 

1 250.00 520.00 105.00 1.395 0.00130 

2 120.00 320.00 49.00 1.264 0.00290 

3 75.00 200.00 82.00 1.214 0.00150 

4 75.00 280.00 72.00 1.350 0.00260 

5 50.00 150.00 29.00 1.540 0.00210 

6 50.00 150.00 100.00 1.329 0.00140 

7 25.00 120.00 32.00 1.500 0.00380 

8 30.00 100.00 40.00 1.350 0.00390 

9 20.00 80.00 25.00 1.500 0.00400 

10 15.00 60.00 15.00 1.400 0.00510 

 

BoĢta Kalma / 

ÇalıĢma Süreleri 
BaĢlatma Maliyeti Katsayıları 

MUT MDT       

10 4 60.00 207.00 11.00 

7 5 50.00 137.00 7.00 

6 6 70.00 157.00 9.00 

6 3 30.00 146.00 6.00 

1 3 30.00 130.00 5.00 

3 2 80.00 202.00 11.00 

3 3 12.00 100.00 5.00 

4 4 25.00 110.00 5.00 

3 4 15.00 123.00 5.00 

3 2 15.00 123.00 5.00 
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Saatlere Göre Günlük Talep Yük Miktarı (MW) 

Saat Yük Saat Yük Saat Yük 

1 700 9 1300 17 1000 

2 750 10 1400 18 1100 

3 850 11 1450 19 1200 

4 950 12 1500 20 1400 

5 1000 13 1400 21 1300 

6 1100 14 1300 22 1100 

7 1150 15 1200 23 900 

8 1200 16 1050 24 800 
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EK B 

UYGULAMA SONUCU BULUNAN SAATLĠK GENERATÖR DURUMLARI VE YÜK DAĞILIMLARI 

Saat  Generatör Yükleri Yük PG,Max Yedek Yük 

  (MW)          (MW) (MW) (MW) 

 1234567890 PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10    

1 1100000000 455 245 0 0 0 0 0 0 0 0 700.00 910.00 210.00 

2 1100000000 455 295 0 0 0 0 0 0 0 0 750.00 910.00 160.00 

3 1100000000 455 395 0 0 0 0 0 0 0 0 850.00 910.00 60.00 

4 1110000000 455 365 130 0 0 0 0 0 0 0 950.00 1040.00 90.00 

5 1110000000 455 415 130 0 0 0 0 0 0 0 1000.00 1040.00 40.00 

6 1111000000 455 385 130 130 0 0 0 0 0 0 1100.00 1170.00 70.00 

7 1111100000 455 435 130 130 0 0 0 0 0 0 1150.00 1332.00 182.00 

8 1111100000 455 455 130 130 30 0 0 0 0 0 1200.00 1332.00 132.00 

9 1111100000 455 455 130 130 130 0 0 0 0 0 1300.00 1332.00 32.00 

10 1111111100 455 455 130 130 162 68 0 0 0 0 1400.00 1555.00 155.00 

11 1111111100 455 455 130 130 162 80 38 0 0 0 1450.00 1555.00 105.00 

12 1111111110 455 455 130 130 162 80 88 0 0 0 1500.00 1610.00 110.00 

13 1111110000 455 455 130 130 162 68 0 0 0 0 1400.00 1412.00 12.00 

14 1111110000 455 455 130 130 130 0 0 0 0 0 1300.00 1412.00 112.00 

15 1111110000 455 455 130 130 30 0 0 0 0 0 1200.00 1412.00 212.00 

16 1111100000 455 335 130 130 0 0 0 0 0 0 1050.00 1332.00 282.00 

17 1111100000 455 415 130 0 0 0 0 0 0 0 1000.00 1332.00 332.00 

18 1111100000 455 385 130 130 0 0 0 0 0 0 1100.00 1332.00 232.00 

19 1111110000 455 455 130 130 30 0 0 0 0 0 1200.00 1412.00 212.00 

20 1111111000 455 455 130 130 162 68 0 0 0 0 1400.00 1500.00 100.00 

21 1111110000 455 455 130 130 130 0 0 0 0 0 1300.00 1412.00 112.00 

22 1110000000 455 455 130 0 0 0 0 0 0 0 1100.00 1040.00 - 60.00 
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23 1100000000 455 445 0 0 0 0 0 0 0 0 900.00 910.00 10.00 

24 1100000000 455 345 0 0 0 0 0 0 0 0 800.00 910.00 110.00 

Toplam 7869.

00 
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