Simulated Annealing
State : Semua node Pelanggan:
No Pelanggan, Posisi x, posisi y, Asal sambg, Jenis sambg
Energi : E =Σ diÎ di = | Pi – Pasali |; dimana: di =jarak titik
pelanggan dan titik asal sambungan pelanggan
Pi = Posisi pelanggani ; Pasali = posisi asal sambungani
energi ini adalah Total Panjag kabel
Initial state :
Ada 3 cara yang dapat dipakai dalam SA :
1. semua node pelanggan dihubungkan dgn no tiang secara acak.
2. semua node pelanggan diambil dari data base awal (layout sblm
optimasi). Îcara ini yang digunakan.
3. semua node pelanggan dihubungkan degan tiang terdekat.
UpDate State :
Diacak beberapa node dan dibandingkan degan state awal dan jika
Eb < E Î state diterima dan jika Eb > E Îstate diterima dengan
probilitas :
e-(Eb - E)/kT
Dimana; e= exponen; Eb=Panjang kabel hasil; E=Panjang kabel
awal ; K= konstanta ; T= Temperature.
Catatan:
Pembentukan posisi asal memperhatikan syarat yang ditentukan

Hasil Proses SA Pada Distribusi Jaringan Listrik

Tabel Data Base Data
PelangganYang
diproses Melalui SA

Kolom asal
yang diproses

Proses Mapping
Data Pelanggan

Data input :
• Panjang kabel maksimum
yang diijinkan
• Maksimum sambungan seri
antar rumah
• Jumlah maksimum Sambungan
tiap tiang
• Jumlah maksimum sambungan
tiap pelangga
• Jumlah iterasi
• Temperatur Awal

Analisa Pengujian Data.
Jumlah
Iterasi
50
100
200
300
400
500

Panjang
Kabel
1703, 153 m
1679, 955 m
1675, 125 m
1670, 838 m
1638, 161 m
1602, 771 m

Grafik hasil pengujian

Hasil analisa ;
Tanpa proses SA panjang kabel 2300m setelah
dipreoses SA Pajang kabel berkurang hingga 1600m

Analisa Pengujian Data.
Temperatur
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1

Panjang Kabel
1816, 338 m
1676, 395 m
1642, 636 m
1613, 552 m
1649, 913 m
1665, 578 m
1694, 143 m
1783, 706 m
1889, 741 m

Grafik hasil pengujian
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Kesimpulan
Dengan menggunakan simulasi ini didapatkan hasil
optimasi yang sangat baik dengan panjang kabel
2300 m dapat dioptimasi sampai 1600 meter.
Pada
kondisi
input
iterasi
500,
optimasi
energi(kabel)mencapai maksimum dengan input
Temperatur 0.4Î0,5 dan jika iterasi diberikan nilai 1,
maka kondisi optimasi tidak stabil dan sangat kecil
nilai optimasinya.
Kondisi lokasi sangat menentukan untuk merenofasi
kembali titik-titik sambung yang baru disebabkan jika
kondisi yang rumit akan menyebabkan penambahan
tiang ( titik penyambungan baru ) namun tidak
menutup kemungkinan ada kerugian biaya tetapi
keuntungan biaya dapat diambil dari penggunaan
kabel yang terpakai.

