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 در طراحي بهينه سرريز پلكانييعسل مصنوع زنبور كلوني استفاده از الگوريتم

2رامتين معيني،1جزائري فارساني پدرام سيد

و سازه-1 و حمل مهندسي دانشكدهكي، هاي هيدرولي دانشجوي كارشناسي ارشد آب ، دانشگاهقلنو عمران

 اصفهان

و حمل مهندسيي عمران، دانشكدهمهندس استاديار-2 ، دانشگاه اصفهانقلنو عمران

Pedram.jazayeri@eng.ui.ac.ir 

 خالصه
مفبه منظور طراحي بهينه سرريز پلكاني است مصنوعي عسل در اين تحقيق از الگوريتم كلوني زنبور  هاي	پروژه سازيسد هاي	پروژه شود.ياده

هايهستند. امروزه با توجه به مباحث مهندسيعمرانينههزي	پر هزيعمرانيارزش در احداث پروژه احداث سدها هاينهيلزوم توجه به كاهش

هزبا توج. باشنديم كننده انرژي هاي مستهلك، سازهسدهاياحداثينهيپرهز هاي	از سازهيكي.باشديمنيمورد توجه محقق  هاينهيه به لزوم كاهش

الاحداث هاي مستهلك كننده براي كم كردن هزينه احداث سرريز پلكاني به عنوان يكي از سازهعسل گوريتم كلوني زنبورسدها، در اين تحقيق از

به استفادهانرژي  سدميشود. از عنوان مطالعه موردي هزينه احداث سرريز پلكاني و پيشنهادي حداقل الگوريتمتهري هندوستان با استفاده سازي شده

به نتايج نشانوري مقايسه ميشود. مقايسهپ-نتايج با نتايج روش ويتال از دست دهنده بهبود نتايج موجود پيشنهادي در مقايسه با نتايج الگوريتمآمده

 باشد. مي

ريتهسد طراحي بهينه، مصنوعي، عسل الگوريتم كلوني زنبور سرريز پلكاني،،هاي استهالك انرژي سازه كلمات كليدي:

 مقدمه.1

ميهايي هستند كه به منظور ذخيرهسدها سازه سدها از سازه هاي مختلفي تشكيل شده است كه يكي از مهمترين.شودسازي منابع آب سطحي احداث

ي انرژي مي ي مستهلك كننده ميباشد. در سدها با توجه به اختالف ارتفاع آب آنها سازه و پايين دست آنها، انرژي زيادي در آب ذخيره شود باالدست

ميتا از بروز مشكالتي همچون تخريب پايين دست جلوگيري كند كه الزم است، ميزان قابل توجهي از آن كاسته شود تواند توسط. استهالك انرژي

و حوضچهنظير انواع سرريز مختلفي سازه هاي  هاي آرامش صورت پذيرد. ها

آبااي سازه	سرريز و ست كه براي عبور سرريزها انواع. گيردمياستفاده قرار آن مورد دست پايينبه،از باالدستها سيالب	هاي اضافي

و پلكاني. مختلفي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از:  يكي از انواع سرريزهاست سرريز پلكانياوجي، جانبي، شوت، مجرايي، تونلي، نيلوفري، سيفوني

ازاز پله اين سرريز متشكل. گرددميمورد استفاده قرار قبل از سالهاي كه و تا پاشنه پاييننزديكي تاج هايي است كه دست ادامه دارد. سرريز شروع شده

مي،دليل تأثير قابل مالحظه بر ميزان استهالك انرژي جريانهب اين نوع سرريز كمباشدمورد توجه بودن ساخت سرريز پلكاني، اين سرريز هزينه. به دليل

شوها سازهنسبت به ساير و همچنين شوت سرريز پلكاني نسبت به و صاف استهالك انرژي بيشتري دارند.برتري دارد اين نكته قابل ذكر استت آرام

مي كه و هيدروليكي بيشتري نسبت به ساير سرريزها دارند لذاشوند اغلب سرريزهاي پلكاني با مقطع منشوري طراحي .]1[توجيه اقتصادي

هاي مستهلك انرژي كاهش يابد. سازه كنندهمستهلك الزم است كه توسط سازهآب ذخيره شده در مخزن سدها انرژي،شدهمانگونه كه ذكر

مييكي از سازه،ي انرژيكننده و يا هزينه سازي حداقلها بدين منظور در طراحي اين سازه باشد.هاي جانبي پرهزينه سدها حداكثرسازي هاي ساخت

ميعملكرد هيدروليكي سازه ميباشد. بدين منظور مسألهاي مورد توجه محققين  بندي نمود.ي بهينه سازي فرمولتوان در قالب يك مسألهي مذكور را

ميبه منظور حل مسائل بهينه ،1(NLP)خطيغير ريزيبرنامه،1(LP)خطيريزيبرنامه سازي به نامهاي چهار دسته كلي روشهاي بهينهتوان از سازي

١ Linear Programming 
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و معايبي استفاده نمود3هاي فراكاوشيو الگوريتم2(DP)ريزي پويابرنامه . امروزه با توجه به مزاياي هستندكه هركدام از روشها داراي محاسن

ها داراي محاسني هستند كه اين الگوريتم هاي فراكاوشي استفاده از اين روش در حل مسائل بهينه سازي مورد توجه محققين قرار گرفته است.الگوريتم

:]2[ مهمترين آنها عبارتند از

مي اندازه- و قيدها صورت و از ساير پيچيدگي گيري تنها از طريق اطالعات محاسبات تابع هدف ميهاي گيرد  شود. مربوط جلوگيري

مي رفتار جستجوي هوشمندانه در اين الگوريتم- و نقطه يا نقاط بهينهها مانع به دام افتادن در نقاط بهينه محلي ميگردد  كند.ي مطلق را پيدا

.شوندمي تعيينهاي بهينه يا نزديك بهينه ها به جاي تعيين يك جواب بهينه، تعداد زيادي از جواب اي از جواب بودن با مجموعهبه علت درگير-

در طراحي٤ (ABC)عسل مصنوعي زنبوراي فراكاوشي به نام الگوريتم كلونيهشده در اين تحقيق از يكي از الگوريتم با توجه به موارد ذكر

ي سرريز پلكاني با استفاده از روشهاي مختلف درساليان اخير چندين كار تحقيقاتي نيز در خصوص طراحي بهينه شود. بهينه سرريز پلكاني استفاده مي

و همكاران،از جمله سازي انجام شده است.بهينه نتايج.ي سرريز پلكاني استفاده نمودنداز الگوريتم ژنتيك به منظور طراحي بهينه]1[ بزرگ حداد

گها نشان دهندهتحقيق آن و اقتصاديي آرامش را كوچكتوان حوضچهمي،يردي آن بود كه اگر در سرريز سدها استهالك انرژي بهتري صورت تر تر

و تعداد دندانه ها را در سرريز پلكاني استفاده توان تركيبمي،بدين منظور لذا.طراحي كرد و همچنيند.نموهاي مختلف عرض سرريز ، بزرگ حداد

و نتايج حاصل را با الگوريتم ژنتيك مقايسه نمودند. دارائيعسل در طراحي بهينهگيري زنبورجفت از الگوريتم]3[ همكاران -ي سرريز پلكاني استفاده

و همكاران درهاي آرامش آبشاري استفاده نمودند. شايان ذكر است كه سازي حوضچهبراي بهينه٥  (PSO)هوش جمعي ذرات، از الگوريتم]4[خواه

و ارتفاع سرريز در دسترس باشد مي و تعداد پله را توان تركيبطراحي سرريزهاي پلكاني، هنگامي كه دبي، شيب سطح زمين هاي زيادي از عرض

درمنظور نمود  و دارائي،بدين منظورنهايت افت انرژي مطلوب حاصل شود. كه هاي احداث از الگوريتم ژنتيك به منظور كاهش هزينه]5[ خواهافشار

سپس با فرض كردن رقم مشخصي براي تعداد شدهابتدا مشخصات سرريز انتهايي تعيين،سرريزهاي پلكاني در سدها استفاده نمودند. در اين روش

و طول حوضچه شدسرريزهاي قبل از سرريز انتهايي، مشخصات اين سرريزها از جمله ارتفاع سرريز .ي آرامش محاسبه

م كلوني در اين تحقيق از الگوريتم،در اين زمينه انجام شده است. لذا حدوديبررسي سابقه تحقيقاتي نشان دهنده آن است كه تحقيقات

و طول زنبور مي آرامشهحوضچ بهينه عسل به منظور تعيين ارتفاع از سرريز پلكاني استفاده سرشود. در٦سريز سد تهري روش پيشنهادي در طراحي بهينه

شد كشور در مقايسه مي٧پوري-و نتايج حاصل با روش ويتالههندوستان استفاده و نتايج در اين تحقيق ادامه در خصوص روشهاي مورد استفادهشود.

 شود. حاصل توضيحاتي ارائه مي

و روشها.2  مواد

ا و الگوريتم كلوني زنبور-در مورد دو روش مورد استفاده در اين تحقيق يعني روش ويتالين بخش در م پوري  شود.يعسل مصنوعي ارائه

 پوري-روش ويتال.2-1

و موقعيتشرودر اين و ساير شرايط موجود، ابتدا طول مي حوضچه سرريزبا توجه به عمق آب رودخانه پايين دست با شوند. انتهايي مشخص سپس

(دو يا سه يا چهار) سرريزسدي توجه به طول باقيمانده بمي تقسيم(با توجه به توپوگرافي)، اين طول باقيمانده بر تعداد خاصي ه شود كه در نهايت منجر

ميشكل گيري سرري و مقادير ساير متغيرها به اين ترتيب . در نهايت،شود زهاي ماقبل با طول يكسان .]6[شودمي تعيينشكل كلي سرريز سد

كه در اين روش مد مي1كه در شكل شود. همانگونه به بستر رودخانه منتقل ميH0آب از ارتفاع نظر است ارتفاع سقوطH0،شود ديده

ميزيباشد كه از تاج سرر جريان مي و تا تراز بستر رودخانه امتداد  كه در مدخل رودخانه احداث ارتفاع سرريز انتهايي1در شكل ابد.ياصلي شروع

٢ Non-Linear Programming 
٣ Dymanic Programming 
٤ Meta-Heuristic Algorithm 
٥ Artificial Bee Colony 
٦ Particle Swarm Optimization 
٧ Tehri dam 
٨ Vittal - Porey 
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مياشل رودخانه كه عمق پاياب-بر اساس منحني دبيHtاست. ارتفاعHt،شود مي ميشود بر اساس آن تعيين با شود.، محاسبه برابر عمقييستاين عمق

و حوضـچه هـا لذاو باشدميمزودج جريان پس از جهـش هيـدروليكي درداخل حوضچه انتهايي  و ابعاد سرريزها .استحجم عمليات متاثر از تعداد

]5[مقطع طوالني از سرريزهاي متوالي-1شكل

Pموجود در شكل فوق، همانPpم در رابطه  باشد.يهاي زير

:]6[با اين روش به صورت زير است سرريز پلكانيطراحي خالصه روند

مي (N)ها مقداري براي تعداد پله با توجه به مقادير مذكور، در ابتدا-1 و فرض بر(Pp)تاج باالي حوضچه براي تعيين ارتفاع)1(رابطهشود

و خطا حل مي  شود. حسب متر به صورت آزمون

�� � �����
� � ����� �����������

����� � � ��
�����

�
� � ����� ��

��������� )١(

ضريبcو متر بر مجذور ثانيهبر حسب شتاب جاذبهg،متر مربع بر ثانيهبر حسب دبي واحد عرض طراحيqd،كه در اين رابطه

 ميباشد.  (C=0.47)جريان

و خطا(Fr1) از پرشعدد فرود در محل قبل مقدار سپس-2 با*Ppپارامتر بدون بعد محاسبه شده ولذا)2توسط رابطه( با روش آزمون

مي)3استفاده از رابطه( ازدر ادامه.شود محاسبه مي بر حسب متر(y1)، عمق اوليه پرش)4(رابطه با استفاده y1وFr1مقادير با معلوم بودن آيد. به دست

 شود.مي محاسبهبر حسب متر(y2)عمق ثانويه پرش)5(رابطه با استفاده از
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((Pt)ارتفاع سرريز انتهايي قاديرم-3 بر h0d)،6بر حسب متر از رابطه ( حسبهد كل روي تاج سرريز در دبي طرح  طول افقي)،7متر از رابطه

يها، طول هريك از حوضچه)9(بر حسب متر از رابطه(xp)سرريزهاي ماقبل شوت طول افقي،)8(بر حسب متر از رابطه(xt)سرريز انتهايي شوت

ا(Lt)، طول حوضچه سرريز انتهايي)10(از رابطه(Lp) بر حسب متر سرريز ماقبل سد)11(ز رابطه بر حسب متر بر(L)و در نهايت طول كلي سرريز

) مي)12حسب متر از رابطه :آيد به دست

�� � �� � ��� )6(

��� � � ��
�������� )7(

�� � ��������� ��
���

� �
���� )8(

�� � ��������� ��
���

� �
���� )9(

�� � ���� � ��� )10(

L2 � 4.25y�8 )11(

L � "N � 1*"x� 
 L�* 
 "x2 
 L2* )12(

وy2dكه در اين روابط،  ويه جريانبيشترين مقدار اختالف بين تراز پاياب وعمق ثانZt∆عمق پاياب رودخانه براي سيالب طرح بر حسب متر

و ساير پارامترها پيش از اين تعريف شده  اند. بر حسب متر بوده

بر حسب(La) برابر يا كمتر از طول مجاز احداث سيستم(L)طول كل سرريزكه تعيين شونداي به گونهمقادير، فرضيN برايكهتا زماني-4

ب مياشد، متر  شوند. مراحل فوق تكرار

از در نهايت مي)13(رابطهپروفيل طولي سرريزها كه آيد. به دست مقادير مورد استفاده در روابط اين روش بر اساس اين نكته قابل ذكر است

.اند نظور شدهمUSBR١ ضوابط
/
$��

� 0.5" @
$��
*!.AB )13(

 (ABC)روش كلوني زنبور عسل مصنوعي.2-2

از CDEالگوريتم كهالگوريتم انواعيكي مبناي اين الگوريتمها رفتار طبيعي موجودات يا قوانين فيزيكي موجود در طبيعت هاي فراكاوشي است

مي، كلوني زنبور عسل مصنوعي الگوريتمدر.باشد مي كه از محيط اطراف اطالعات جمع شود كلوني زنبور به عنوان يك سيستم پويا درنظر گرفته

و رفتار خود را براساس اين اطالعات بدست آمده تنظيم مي نمايدآ بر اين الگوريتم به بيان ديگر. وري ميكند  زندگي اجتماعي زنبور عسل رفتار مبتني

.F7Gجهت بهينه سازي مسائل عددي معرفي شد٢توسط كارابوگا 2005است كه در سال در تعيين محل منبع غذايي
و پيشروزنببه سه گروه زنبورهامصنوعي،	در الگوريتم كلوني هاي زنبورعسل ي كارگر، تماشاچيان زنبور ) تقسيم ميشوند.طاليه دار(ورها

ع نبور عسل جستجوگر ناميده مي شودز، باقي مي ماندغذايي انتخاب يك منبع	براي عسلي كه كهو زنبور از سلي مشخص پيش	به طرف منابع غذايي

ميشده  دار نام دارد. زنبور عسل پيشرو يا طاليه،مي دهدزنبور عسلي كه جستجوي تصادفي انجام همچنين زنبور عسل كارگر نام دارد. كند حركت

از، در ابتدا ABC درالگوريتم و نيمي ديگر زنبور جستجوگر هستند. نيمي غذايي، فقط يك زنبورعسل براي هرمنبعلذا جمعيت زنبورها زنبور كارگر

.F8Gبرابرند كارگر وجود دارد. به عبارت ديگر، تعداد زنبورهاي كارگر با تعداد منابع غذايي اطراف كندو با هم
و جستجوگر در شامل مقداردهي اوليهالگوريتم اينهاي اصلي گامبا توجه به موارد مذكور به طور خالصه، ، تعيين محل زنبورهاي كارگر

و ارسال زنبورهاي پيشرو به منظور جستجو براي منابع غذايي جديد تا رسيدن به وضعيت مورد دلخواه مي به باشد. منابع غذايي در حافظه در هر تكرار

س اين الگوريتمدرعبارت ديگر ازابتدا زنبورهاي كارگر به و ميزان شهد منابع ارزيابي ميگردد. بعد به اشتراك گذاشتن مت منابع غذايي ارسال ميشوند

ان اطالعات منابع غذايي،  . سپس زنبورهاي پيش آهنگشودميارزيابيو تعيين شهد منابع غذايي جديدو ميزان تخابنواحي منابع غذايي توسط ناظرها

ميغذايي احتماليعبه صورت تصادفي به سمت منابو شدهمشخص بيشترين تعداد معيني تكرار مي گردند كه اين تعدادبه مراحل. اين كنند حركت

مي	تعداد دور حلقه  مربوط به آن منبع غذايي انتخابPH	مصنوعي، يك منبع غذايي را با توجه به مقدار احتمال زنبور ناظر در اين الگوريتم شود. ناميده

گراحتيناكه مي كند :F9Gددمال توسط رابطه زير محاسبه مي

1 United States Bureau of Reclamation 
2 Karaboga 
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�� � �����������
� ����������������

)14(

اHباشد كه متناظر با ميزان شهد منبع غذايي در مكان ميXHمقدار شايستگي جواب*HTUVWW"XH�،در اين رابطهكه تعدادXU ست. همچنينام

وجود به منظور ايجاد موقعيت غذاي كانديد جديد، با توجه به موقعيتي كه در حافظه با تعداد زنبورهاي كارگر يا ناظر است. منابع غذايي است كه برابر

م رابطهزاعسل مصنوعي كلوني زنبور دارد،  كند:يزير استفاده

vIZ["XIZ � X]Z*∅IZ 
 XIZ�
)15(

نظر، متغير مورد دهنده شماره نشان`، است شماره دو منبع غذايي موردنظر دهنده نشان_وH، دهنده منبع غذايي جديد نشانv،رابطهاين در كه

H`∅ي يك عدد و مثبت و تصادفي بين منفي يك ميiام از منبع غذاييjمتغير دهنده نشان Xijك كه زماني كه رابطه نشان دهنده آن است باشد. ام

طول گام كاهش انحراف از موقعيت نقطه اول است. بنابراين زماني كه جست وجو به جواب بهينه نزديك مي گردد، به معني Xjkو �Xijكاهش تفاوت

مياگر مقدار پارامتري از حد همچنين ها نيز كاهش مي يابد. ، زنبور پيش الگوريتمدر اين همچنين گردد. مجاز تجاوز كند، با مقدار قابل قبول تنظيم

:يابدمي را با استفاده از رابطه زير آهنگ منبع غذايي جديد

XIZ � XZ,bIJ 
 raUdG0.1F"XZ,be@ � XZ,bIJ*
)16(

و متغير حداكثرjبه ترتيب متغير حداقل Xj,maxو Xj,minدر اين رابطه كه وjام و يك مي rand[0.1]ام بوده  باشد. عددي تصادفي بين صفر

آن عسل توسط زنبورو ارزيابي آنVijيعني جديد مكان منبع كانديد تعيين با و اگر غذاي جديد�مصنوعي، كارايي نسبت به مكان قبلي ارزيابي شده

و مراحل مذكور قبلي در حافظه مي ماند بهينه در غير اين صورت شدهقبلي در حافظه بهينه جايگزين�شهد بيشتر يا به همان اندازه مكان قبلي داشته باشد،

تع تا رسيدن به معيار توقف مي(مثال رسيدن به حداكثر  يابد. داد تكرار) ادامه

�بهينه سازي سرريز پلكاني مدل رياضي.3

باطراسازي مسأله در اين بخش مدل رياضي بهينه ميتصميم مقادير متغير معرفي حي سرريز پلكاني و قيود مسأله تعريف در، تابع هدف اين مسأله شود.

و طول حوضچه*PH"متغيرهاي تصميم، ارتفاع سرريزها  هد،سازي در مدل بهينه باشند.مي*H>"هاي آرامش بر حسب متر ف هر مسأله معياري است تابع

را كه ميزان مطلوبيت رو ارزيابيتحت حالتهاي مختلف هر مسأله است هاي احداث سرريز پلكاني هزينه سازي حداقل تابع هدف ميكند. در تحقيق پيش

�شود: كه به شكل زير تعريف مي
MHUHmHzV�f � ∑ "f!"PI. lI* 
 f�"PI. lI**	I[! �

)17(

خاو هزينه(f1) ريزي بتن هايههاي ساخت است كه تابع ميزان هزينهكل هزينf،رابطه فوقكه در  تعداد كل سرريزها،Nو(f2)كبرداريهاي

در به ذكر الزم باشد. مي و خاكبرداري در هر مترمكعب هزينه بتن،مسألهايـنحل است كـه برابر ترتيـب بـه 1384با توجه به فهرست بهاي سال ريزي

.]5[تمنظـور شـده اسـريال 23100وريال 180000

ميشامل دو محدودمحدوديتهاي مسأله در حالت كلي، و توپوگرافي :هستندكه شامل موارد زير باشد يت هيدروليكي

H7 � ∑ kP� � ∆Z�l � ∆Z2 m 0	�[!  
)18(

م برآمدگي انتهاي حوضچهارتفاع∆Zpكه در اين رابطه  همچنين، باشد.يهاي آرامش بر حسب متر

P2 � "H2 
 ∆Z2* m 0��������������������������������������������������������������������  
)19(

و برآمدگيهاي انتهاي هر حوضچ وابطر  همچنين، از ارتفاع كلي سقوط جريان بيشتر نشود.هفوق بيانگر اين است كه مجموع ارتفاع سرريزها

 ها از طول قابل دسترس كمتر باشد. لذا، طول افقي حوضچهكه الزم است

<e � ∑ k<� 
 x�l m 0	�[! �
)20(
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���� � �� � �    )21(

�� � ���� � �                                                                        
)22(

�� � ������ � �
)23(

و طول افقي حداقل ln,gHUو PgHUو gc9�كه در اين روابط به ترتيب ارتفاع حداكثر سرريز بر حسب متر، ارتفاع حداقل سرريز بر حسب متر

مي oXDpباشد كه توسط ضوابط حوضچه بر حسب متر مي  شود. انتخاب

 نتايج.4

و برسد اين شده است. مقايسـه حاصل نتـايجبه منظور ارزيابي روش پيشنهادي در اين تحقيق سرريز سد تهري به عنوان مطالعه موردي طراحي شده

در روي رود واست. محل احداث سرريز در قسمت راست واقع شده وستانهند كشور گنگ مشخصات جلوتر از محور سد واقع شـده اسـت. سـد بـوده

.ارائه شده است1اين سد در جدول

)6( مشخصات سد تهري-1جدول

عـرض كلـي

سرريز تـاج

،اصلي

w(متر)

تراز رأس

 اصلي سرريز

(متر)

دبـي

Qd،طـرح

 مترمكعب(

)بر ثانيه

طول تاج

 سرريز

(متر)

 بستر تراز

رودخانه در

 پايين دسـت

(متر)

 جمـع ارتفـاع

، سقوط جريان

H0(متر)

عمق پاياب رودخانه

، سيالب طـرح بـراي

ytd (متر)

طـول موجـود از

تا تـاج ابتدائي

La، خروجي

(متر)

95 818 11000 80600 218 2/29778 

پلپوري در زماني-سرريز پلكاني ابتدا با روش ويتال مقادير بهينه2باشد طراحي شده است. جدولمي(N=4)4برابري سرريزهاهكه تعداد

م-آمده براي اين سد با روش ويتالتدس پارامترهاي به  دهد.يپوري را نشان

)6(ريپو-نتايج روش ويتال-2جدول

(متر)P(متر)Xp(متر)Xt(متر)Lp(متر)Lt(متر)L(متر)H(متر)Z∆(ميليون ريال)هزينه

994 25/1550/502/788 04/125 61/156 16/4906/4875/65

و چهار سه حالـت فقـط دوLaوLمقادير مقايسهوفتن شــرايط محــل احــداث ســد بــا در نظرگــراين نكته قابل ذكر است كه

هزينه احداث در اين حالتكه باشد جواب قابل قبول براي مسأله مي N=4، حالتاز بين اين دو حالتهك اجرا است قابل(N=3, N=4)سرريز

.استميليون ريال 994سرريز پلكاني 

مي (ABC)ي عسل مصنوع در ادامه ابعاد بهينه اين سرريز با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور مABCدر الگوريتم شود. تعيين  ـدل بـراي،

 مقدار مقادير حداقل، حداكثر، ميانگين،الگوريتم مذكور پارامترهايس از تحليل حساسيتپ.هزينـه محاسـباتي ده بار اجرا شده است 100000تعداد

و انحراف از معيار نرما در3 سازي شده در جدولل تابع هدف وNB اين جدولارائه شده است. حداكثر تعداد تكرارهاي iterتعداد جمعيت زنبورها

 باشد. الگوريتم مي

با هزينه-3جدول  بر حسب ميليون ريال ABCاستفاده از الگوريتمهاي احداث سرريز

(هزينه احداث سرريز)  تابع هدف
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و تكرار تعداد زنبور عسل شدهزيسا انحراف معيار نرمال ميانگين حداقل حداكثر   

NB=200 , iter=500 962 918 936 015178/0

NB=100 ,iter=1000 975 922 939 015965/0

NB=50 , iter=2000 951 919 932 012644/0

مي 500تعداد تكرار برابرو 200تعداد زنبورهادر براي اين مسألهكه بهترين جواب دهنده آن است مقايسه نتايج نشان در شود. همچنين حاصل

به،تمامي حالتها دربه عبارت ديگر پوري بهتر است.-از روش ويتال ABCآمده از الگوريتم دست جوابهاي پوري به دليل آنكه امكان-روش ويتال،

در تمامي حاالت عسل مصنوعي جوابها با استفاده از الگوريتم فراكاوشي زنبور لذا،ندارد وجود مانور زيادي براي انتخاب حالتهاي مختلف سرريز

.يابدميبهبود مقدار هزينه ها به طور قابل توجهي، هاي محاسباتي هزينه

NBنحوه همگرايي جواب در حالت2در شكل در نهايت،  ارائه شده است. iter=500و 200=

�<�NBبا ABCتابع هدف با استفاده از الگوريتم مقدار حداقل نحوه تغييرات-2شكل��

 نتيجه گيري.5

هاي كم كردن هزينه احداث سرريز پلكاني به عنوان يكي از سازهبراي عسل سدها، در اين تحقيق از الگوريتم كلوني زنبوراحداث هاينهيبا توجه به لزوم كاهش هز

بهشد استفادهمستهلك كننده انرژي  سد. از عنوان مطالعه موردي هزينه احداث سرريز پلكاني با پيشنهادي حداقل الگوريتمتهري هندوستان با استفاده و نتايج سازي شده

پوري بود. در نهايت توصيه-نسبت به روش ويتال عسل مصنوعي % نتايج الگوريتم كلوني زنبور6/7د دهنده بهبو نشاننتايج . مقايسهشدوري مقايسهپ-نتايج روش ويتال

ي فراكاوشي در حل اين مسأله نيز ارزيابي شود. شود عملكرد ساير الگوريتمها مي
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