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چکيده
طراحي خط پروژهای بهینه که کمترين هزينه عملیات خاکي را داشته باشد ،ميتواند در کاهش هزينههای اجرايي پروژههای راهسازی بسیار
مؤثر باشد .در تحقیقات گذشته تابع هدف عموماً بهصورت کمینهسازی مجموع قدر مطلق فاصله بین خط پروژه و خط زمین در نظر
گرفتهميشد و با توجه به پیچیدگي تعیین احجام عملیات خاکي توجه چنداني به حداقل نمودن حجم دقیق عملیات خاکي نشده است .همچنین
برای مقابله با محدوديتها صرفاً از تابع جريمه ساکن استفادهشده است که درصورت عدم برآورده شدن يكي از محدوديتها ،ضريب
نسبتاً بزرگي در تابع هدف ضرب و درنتیجه بسیاری از جمعیتهای اولیه حذف ميشوند و زمان همگرايي در تعیین جواب بهینه افزايش
مييابد .هدف اين تحقیق مقايسه توابع جريمه مختلف برای بهینهسازی خط پروژه با استفاده از روشهای بهینهسازی فراابتكاری است .برای
اين منظور ،نخست مسئله بهینهسازی خط پروژه بر اساس تابع هدف و محدوديتهای مسئله فرمولبندی شد و تابع هدف بهصورت هزينه
اجرای عملیات خاکريزی و خاکبرداری و محدوديتها بهصورت حداکثر و حداقل شیب طولي ،حداقل ارتفاع پل ،عدمتداخل قوسها و حداقل
طول قوسهای قائم در نظر گرفته شد .برای بهینهسازی مسئله از دو الگوريتم ازدحام ذرات شتابدار ) (APSOو بهینهسازی برخورد اجسام
) (CBOاستفاده شد .نتايج اين تحقیق نشان داد که انتخاب تابع جريمه بر سرعت و همچنین جواب بهینه که همان حداقلسازی هزينه اجرای
عملیات خاکي است ،تأثیر ميگذارد .اين تحقیق همچنین نشان داد که تابع جريمه از نوع تبريد همراه با الگوريتم بهینهسازی برخورد اجسام
ميتواند بهصورت مؤثر برای بهینهسازی خط پروژه بكار رود.

واژههاي کليدي :بهینهسازی خط پروژه ،حجم عملیات خاکی ،تابع جریمه تبرید ،الگوریتم ازدحام ذرات شتابدار ) ،(APSOالگوریتم بهینهسازی
برخورد اجسام ).(CBO
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نسرین حیدر آبادی زاده ـ علیرضا غنی زاده
اسالهای اخیر شده است .با توجه به پیچیدگی مسئله بهینهسازی

 .1مقدمه

خط پروژه عموماً از روشهای فرا ابتکاری برای تعیین خط پروژه

مالحظات اقتصادی یکی از اساسیترین عناصر در طراحی هندسی

بهینه استفاده میشود.

راه است و تعادل احجام خاکبرداری و خاکریزی و به حداقل رساندن

تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص بهینهسازی خط پروژه

مقدار حجم عملیات خاکی ،ازجمله عوامل قابلتوجهی است که

مسیرهای راه و راهآهن انجامشده است .اِسا ( )0311ابتدا یک مدل

میتواند هزینههای ساختوساز راه را کاهش دهد .احجام عملیات

برای رسم تمامی خط پروژههای قابلقبول ارائه کرد ،سپس با استفاده

خاکی وابسته به خط پروژه طراحیشده است و یک خط پروژه

از برنامهنویسی خطی هزینههای عملیات خاکی را حداقل نمود

مناسب میتواند تأثیر قابلتوجهی بر کاهش هزینههای ساختوساز

[ .]Easa, 1988اِسا ( )0333همچنین یک مدل بهینهسازی خطی

نهایی داشته باشد .دو عامل مهم جهت انتخاب خط پروژه بهینه باید

که بهترین قوس قائم سهمی را متناسب با پروفیل دادهشده تعیین

مدنظر قرار گیرند که این دو مورد عبارت از  )0یک الگوریتم
جستجوی توانمند و  )1محاسبه دقیق تابع هزینه راه میباشند

میکند ،ارائه کرد .تابع هدف با کاهش اختالف ارتفاع خط زمین با

[ Tat

قوس قائم به بهینهسازی میپردازد [ .]Easa, 1999یک راه ساده

 .]and Tao, 2003خط پروژۀ طراحیشده بایستی عالوه بر رعایت

برای کاهش احجام خاکی نزدیک کردن خط پروژه به خط زمین

محدودیتهایی از قبیل حداقل و حداکثر شیب طولی ،حداقل طول

طبیعی است [ ;Garber and Hoel 1988; Abbey 1992

قوسهای قائم ،برقراری پیوستگی مسیر و رعایت ارتفاع نقاط

AUSTROADS
;1993
Papacostas
and
 .]Prevedouros, 1993; Banks, 2002بااینوجود در تمامی

اجباری ،به لحاظ اقتصادی نیز کمترین هزینه اجرای عملیات خاکی
را داشته باشد .ازآنجاکه طراحی خط پروژه در پروژههای راهسازی

موارد نزدیک کردن خط زمین به خط پروژه سبب حداقل شدن

بهصورت دستی و توسط مهندس طراح و بر اساس تجربه انجام

احجام عملیات خاکی نمیشود ،چراکه نقاط سمت راست و چپ

میشود ،هیچ تضمینی برای بهینه بودن خط پروژه از دیدگاه

زمین میتوانند دارای ارتفاعی بسیار متفاوت از ارتفاع محور مسیر

کمینهسازی احجام عملیات خاکی وجود ندارد ،بنابراین استفاده از

باشند .لی و چانگ ( )1110بهمنظور حداقل کردن هزینهها ،تعادل

یک روش نظاممند بهمنظور بهینهسازی خط پروژه بهشدت احساس

عملیات خاکی و حفظ سرعت ترافیک ،خط پروژه را بهینه کردند.

میشود.

محدودیتها شامل حداقل طول قوس قائم و حداکثر و حداقل شیب

در سالهای گذشته روشهای مختلف عددی و تحلیلی در حل

طولی بود که برای برخورد با آنها از روش جریمه ساکن استفاده

مسائل بهینهسازی مورداستفاده قرارگرفتهاند که هر یک

شد .جوابهای بهدستآمده ،نشاندهنده بازده خوب مدل بود [ Lee

محدودیتهای خاص خود را دارند .بهعنوانمثال ،روشهای عددی

 .]and Cheng, 2001تات و تاوو ( )1119با استفاده از الگوریتم

با رسیدن به بهینه محلی متوقف میشوند و توانایی یافتن بهینههای

ژنتیک و نرمافزار  GISبه کاهش هزینههای راهسازی پرداختند.

سرتاسری را ندارند .روشهای تحلیلی نیز در محاسبات خود نیاز به

محدودیتها شامل حداقل شعاع قوس ،فاصله دید در قوسهای

مشتقات تابع هدف دارند که معموالً در مسائل عملی مهندسی یافتن

محدب و مقعر و حداکثر شیب طولی بود که از روش جریمه ساکن

یک رابطه صریح برای تابع هدف برحسب متغیرهای طراحی بسیار

برای برخورد با محدودیتها استفاده شد [.]Tat and Tao, 2003

دشوار و بعضاً غیرممکن است .مجموعه این نواقص و ناتوانیها

ازآنجاکه طراحی خط پروژه معموالً تنها در محور راه صورت

منجر به استفاده روزافزون از روشهای بهینهسازی فرا ابتکاری در
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ارزيابي توابع جريمه مختلف در بهينهسازي خط پروژه راه با استفاده از الگوريتمهاي بهينهسازي ازدحام ….
میگیرد ،ممکن است سبب گمراهی تعادل احجام خاکی شود،

جریمه ساکن برای برخورد با محدودیتها استفاده کردند .در این

بنابراین گوکتپ و همکارانش ( )1119روشی را که در آن یک ارتفاع

تحقیق از یک الگوریتم پیشرفته برای جستجوی پالن و پروفیلهای

وزنی فرضی 0به نمایندگی از میانگین ارتفاعها در افستهای مختلف

دلخواه راهآهن با استفاده از مدل بهینهسازی همزمان استفاده شد که

مقطع عرضی زمین طبیعی در نظر گرفته میشد ،ارائه نمودند.

هزینههای کل را به حداقل رساند ] .[Pu et al. 2017لی و

درنتیجه توانستند با نزدیک کردن خط پروژه به خط وزنی فرضی،

همکارانش ( )1101پالن راهآهن کوهستانی را با استفاده از الگوریتم

تعادل میان احجام خاکبرداری و خاکریزی را برقرار کنند

تبدیل مسافت دوطرفه و الگوریتم ژنتیک بهینه کردند .آنها از روش

[ .]Goktepe and Lav, 2003آنها بار دیگر با گنجاندن عوامل

ترکیبی که در آن الگوریتم تبدیل مسافت دوطرفه بهطور خودکار قبل

تورم و انقباض و نوع خاک در روش پیشنهادیشان به نتایج مقرون

از اینکه الگوریتم ژنتیک پالن را تصحیح کند نقاط کنترل را انتخاب

بهصرفهتری دست یافتند [ .]Goktepe and Lav, 2004وانگ و

میکند و مشکل یافتن پالن در مناطق کوهستانی را حل میکند

همکارانش ( )1100یک روش فرا ابتکاری دومرحلهای با استفاده از

استفاده کردند و از روش جریمه ساکن برای برخورد با محدودیتها

الگوریتم ژنتیک ،برای بهینهسازی خط پروژه ارائه نمودند .در این

استفاده کردند ].[Le and Pu, 2017

تحقیق ،اختالف ارتفاع بین خط پروژه و خط زمین در محور راه

در تحقیقات گذشته عموماً تابع هدف بهصورت مجموع قدر

بهعنوان تابع هدف در نظر گرفته شد .محدودیتهای مسئله

مطلق فاصله بین خط پروژه و خط زمین در نظر گرفتهشده است

بهصورت حداکثر شیب مجاز ،طول قوس قائم ،فاصله دید و عدم

درصورتیکه در تحقیق حاضر احجام عملیات خاکی با توجه به

تداخل بین قوسهای قائم در نظر گرفته شد که از روش جریمه

مقطع عرضی تیپ و بهرهگیری از روش منشوری بهصورت دقیق

ساکن برای لحاظ نمودن این محدودیتها استفاده شد [ Wang,

محاسبه گردیده است .همچنین در تحقیقات گذشته برای در نظر

 .]Lukas and Ji, 2011بابابیک و منجم ( )1101هزینههای مسیر

گرفتن محدودیتها تنها از تابع جریمه ساکن استفادهشده است و

را فرموله و خط پروژه مسیرهای راهآهن را با توجه به هزینههای

هیچگونه تحقیقی در خصوص تأثیر توابع جریمه مختلف بر سرعت

عملیاتی و ساختوساز بهینه کردند .هزینههای عملیاتی و ساخت-

همگرایی و جواب بهینه مسئله بهینهسازی خط پروژه انجامنشده

وساز که به تغییرات شیب حساس بودند ،بهعنوان متغیرهای تصمیم

است .در این مقاله پس از معرفی الگوریتمهای بهینهسازی ازدحام

در مدل قرار گرفتند .برای حل تابع هدف ،یک روش جستجوی

ذرات شتابدار و الگوریتم برخورد اجسام ،به معرفی سه تابع جریمه

مستقیم برای یافتن فضای جستجو و یک الگوریتم حلکننده

ساکن ،پویا و تبرید پرداختهشده است .سپس مسئله بهینهسازی خط

(الگوریتم ژنتیک) برای پیدا کردن جواب بهینه بکار گرفته شد.

پروژه فرموله و محدودیتها مشخص شدند و در مرحله بعد دو

محدودیتهای مسئله شامل حداکثر شیب طولی و مسافت دید

مسیر در توپوگرافی دشت و تپهماهور طراحی گردید .پس از

میباشد که تنها از روش جریمه ساکن برای برخورد با آنها استفاده

بهینهسازی خط پروژه این دو مسیر ،هر یک از الگوریتمهای

شد [ .]Bababeik and Monajjem, 2012پو و همکارانش

بهینهسازی و هر یک از روشهای جریمه از دیدگاه درصد بهینگی

( )1101روشی را برای بهینهسازی همزمان پالن و پروفیل طولی

و سرعت اجرا با یکدیگر مقایسه شدند.

راهآهن برای یک مسیر کوهستانی پیشنهاد نمودند ،بهگونهای که
محدودیت تداخل قوس افقی و قائم را برآورد کند .آنها از روش

 .2الگوريتمهاي بهينهسازي
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 1-2الگوريتم ازدحام ذرات شتابدار

محاسبه میشود .این الگوریتم دارای دو عملگر اصلی بهروزرسانی

روش بهینهسازی ازدحام ذرات 1توسط کندی و ابرهارت در سال

سرعت (رابطه  )0و بهروزرسانی موقعیت (رابطه  )1بوده و دارای

 0330بر اساس رفتار گروهی در طبیعت ،مانند حرکت گروهی

ماهیت پیوسته است.

ماهیها و پرندگان توسعه یافت [ Kennedy and Eberhart,

()0

vit 1  vit  (g  x it )   t

 .]1995بهینهسازی ازدحام ذرات استاندارد ،عالوه بر بهترین مقدار

()1

x it 1  (1  ) x it  g   t

در روابط باال v it 1 ،و  x it 1به ترتیب سرعت و موقعیت ذره

سرتاسری (بهترین مقداری که تاکنون توسط تمام ذرات در میان

i

جمعیت بهدستآمده است) ،از بهترین مقدار فردی (بهترین جوابی

در تکرار  v it ،t+1و  x itبه ترتیب سرعت و موقعیت ذره  iدر تکرار

که تاکنون برای هر ذره بهطور جداگانه به دست آمد است) نیز

 α ،tو ( βپارامترهای این الگوریتم) اعداد ثابت و مثبتی هستند،

استفاده میکند .یکی از دالیل استفاده از بهترین مقدار فردی افزایش

بردار تصادفی دارای توزیع نرمال در محدودهی [ ]1،0و * gبهترین

تنوع در کیفیت جوابها است .بااینحال ،این تنوع میتواند با

جواب سرتاسری میباشد [ .]Yang, et al. 2011در شکل (،)0

استفاده از تعدادی ابزار تصادفی شبیهسازی شود .عالوه بر این ،هیچ

مراحل کلی الگوریتم ازدحام ذرات شتابدار نشان دادهشده است.

ε

دلیل قانعکنندهای برای استفاده از بهترین مقدار فردی وجود ندارد،
مگر اینکه مسئله بهینهسازی ،چند هدفِ یا غیرخطی باشد.
بهینهسازی ازدحام ذرات شتابدار تنها از بهترین مقدار سرتاسری
استفاده میکند که این مورد سبب افزایش سرعت همگرایی این
الگوریتم در مقایسه با بهینهسازی ازدحام ذرات استاندارد میشود
[.]Yang, et al. 2011
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات شتابدار (APSO) 9توسط
یانگ در سال  1111توسعه داده شد [ .]Yang, et al. 2008در
این الگوریتم ،ذراتی (پاسخهای مسئله) وجود دارند که در فضای
جستجوی تابعی که قصد بهینهسازی آن را داریم ،پخششدهاند .هر
شکل  .1مراحل الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات شتابدار [ Yang, et al.

ذره مقدار تابع هدف را در موقعیتی از فضا که در آن قرارگرفته است،

.]2011

محاسبه میکند .سپس هر ذره با استفاده از ترکیب اطالعات محل
فعلیاش و بهترین محلی که قبالً در آن بوده و همچنین اطالعات

 2-2الگوريتم بهينهسازي برخورد اجسام )(CBO

یک یا چند ذره از بهترین ذرات موجود در جمع ،جهتی را برای

بهینهسازی برخورد اجسام ،(CBO) 4یک الگوریتم جستجوی فرا

حرکت انتخاب میکند .کلیۀ ذرات جهتی را برای حرکت انتخاب

ابتکاری جدید است که توسط کاوه و مهدوی در سال 1104

میکنند و پس از انجام حرکت ،یک مرحله از الگوریتم به پایان

توسعهیافته است [ .]Kaveh and Mahdavi, 2014این الگوریتم الهام

میرسد .این مراحل چندین بار تکرار میشود تا جواب بهینه به دست

گرفتهشده از برخورد اجسامی است که پس از برخورد ،با حداقل

آید .با توجه به این موارد ،در هر مرحله سرعت جدیدی برای ذرات
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سطح انرژی نسبت به هم حرکت میکنند CBO .مفهوم سادهای دارد

()1

و به هیچ پارامتر داخلی بستگی ندارد .در برخورد دو جسم ،جسم

که در آن  iterو  itermaxتعداد تکرار فعلی و تعداد کل تکرارها

 Xkدارای جرمی مشخص است که با استفاده از رابطه  9به شکل زیر

برای فرایند بهینهسازی و  εضریب جبران است .سپس موقعیتهای

قابلتعیین است:

()9

جدید هر گروه برای هر جفت اجسام برخوردکننده با استفاده از

1
fit k 
1
n
1
i 1 fit i 

k  1,2,..., n

iter
itermax

  1

روابط  3و  01بهروزرسانی میشود.

mk 

n
2
n
n
'
 randv i ; i   1,  2,...., n
2
2

x inew  x i  randv i' ; i  1,2,....,

()3



()01

که در آن ) fit(iنشاندهنده مقدار تابع هدف برای برخورد جسم

که

iام و  nتعداد اجسام است .بهمنظور انتخاب دو جسمی که باهم

new
i

xi ، x

n
i
2

x inew  x

'
i

و  vبه ترتیب موقعیت جدید ،موقعیت قبلی

برخورد میکنند ،اجسام با توجه به جرمشان بهصورت کاهشی به دو

و سرعت بعد از برخورد جسم iام است rand .یک بردار تصادفی از

)(ii

توزیع یکنواخت در محدودهی [ ]-0،0و عالمت  ʻ°ʼنشاندهنده

گروه در حال حرکت .برخورد اجسام در حال حرکت به اشیاء ثابت

ضریب عنصر به عنصر است .شکل  1مراحل الگوریتم بهینهسازی

با هدف بهبود موقعیت آنها و همچنین حرکت دادن اشیاء ساکن به

برخورد اجسام را نشان میدهد [.]Kaveh and Ghazaan, 2014

گروه مساوی طبقهبندی میشوند :گروه ) (iگروه ثابت ،گروه

سمت موقعیت بهتر است .سرعت اجسام ساکن و متحرک قبل از
برخورد ) (viبه ترتیب با استفاده از رابطه ( )4و رابطه ( )0تعیین

CB

.

میشود.
()4

.

n
2

i  1,2,....,

 xi

()0

vi  0
n
2

i

.

vi  x
CB

n
n
i   1,  2,..., n
2
2

.
CB

.

سرعت اجسام ساکن و متحرک پس از برخورد ) (v'iبه ترتیب
با استفاده از روابط ( )1و ( )1به دست میآید.

()1

()1

.



v i'   m n  m n  v n mi  m n
 i
i  i
i
2
2
2
2

n
i  1,2,...,
2


vi'   mi  m n  vi mi  m n

i 
i
2
2

n
n
i   1,  2,..., n
2
2

شکل  .2مراحل الگوريتم بهينهسازي برخورد اجسام [ Kaveh and

.]Ghazaan, 2014

 .3بهينهسازي مقيد
روشهای بهینهسازی فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینهسازی مقید
به دو گروه قابلتفکیک هستند که مهمترین آنها روشهای مبتنی بر
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جستجوی ناحیه قابلقبول طراحی و روشهای مبتنی بر تابع جریمه

.0

تولید  Lرده برای تخطی از هر قید

میباشند .استفاده از روشهای گروه اول بیشتر در مسائل ساده که

.1

تولید ضرایب جریمه ) R ij (i  1,...,L; J  1,...,mبرای

تعداد متغیرهای کمی دارند ،مفید است؛ اما در مسائل بزرگ مهندسی

هر رده از تخطی و هر قید بهنحویکه ضرایب بزرگتر به

با طبیعت پیچیده و تعداد زیاد متغیرها و قیود طراحی ،روشهای

ردههای تخطی بزرگتر اختصاص داده میشود.

گروه دوم مفیدتر هستند

[.]Coello, 2002

.9

روشهای جریمه ،مسائل مقید را به دو صورت به مسائل نامقید

تولید یک جمعیت تصادفی با استفاده از پاسخهای قابلقبول و
غیرقابلقبول.

.4

تبدیل میکنند .روش اول استفاده از روش افزودنی یا جمع شونده
زیر است:

ارزیابی پاسخها با استفاده از رابطه زیر:

evalx   f x  



()09

if x  F
) f ( x
()00
eval( x )  
f ( x )  p( x ) otherwise
بهنحویکه  ،Fناحیه پاسخهای امکانپذیر و ) P(xنشاندهنده



R ij max 0, g j x  2

m
j1



بهنحویکه در رابطه فوق  R ijنشاندهنده ضریب جریمه وابسته
به قید jام و رده تخطی iام g j ،نشاندهنده محدودیتهای نابرابری

بخش جریمه است .در مسائل کمینهسازی ،درصورتیکه تخطی از

و  mنشاندهنده تعداد قیود است [ Homaifar, Lai and Qi,

محدودیت صورت نگیرد ،مقدار ) P(xبرابر صفر خواهد بود و در

.]1994

غیر این صورت ،مقدار ) P(xمثبت خواهد بود .روش دوم بهرهگیری
از روش ضرب شونده به شکل زیر است:

 2-3جريمههاي پويا

if x  F
) f ( x
()01
eval( x )  
f ( x ).p( x ) otherwise
در مسائل کمینهسازی اگر تخطی صورت نگیرد P(x) ،برابر یک

تکرار جاری وابستهاند .بهنحویکه در مراحل ابتدایی حل ،به دلیل

و در غیر این صورت بزرگتر از یک خواهد بود .درمجموع ،روش

تأکید بر جستجوی فراگیر مقدار جریمه کم و با پیشرفت الگوریتم

جریمه جمع شونده ،بیشتر موردتوجه قرارگرفته است [ Coello,

بهمنظور تأکید بیشتر بر جستجوی محلی ،مقدار جریمه افزایش

.]2002

مییابد .جونز و هوک ( )0334تابع پویای زیر را برای ارزیابی

در روشهای این دسته ،پارامترهای جریمه عموماً به شماره نسل یا

پاسخها در هر تکرار پیشنهاد نمودند:
()04

 1-3جريمههاي ساکن

)evalx   f x   C SVC (, x

بهطوریکه  α ،Cو  βثابتهایی هستند که بهوسیله کاربر تعریف

در جریمههای این گروه ،پارامترهای جریمه به شماره نسل یا تکرار

میشوند .جونز و هوک برای تعریف  SVCرابطه زیر را بکار بردند.

جاری وابسته نیستند و یک مقدار جریمه ثابت برای پاسخهای

()00

غیرقابلقبول به کار گرفته میشود .هماییفر و همکاران (،)0334

بهنحویکه:

نوعی از تابع جریمه ساکن را پیشنهاد دادند که در آن کاربر ردههایی
از تخطی را تعریف میکند [.]Homaifar, Lai and Qi, 1994

()01

گامهای این روش بهصورت زیر است:

D
i x 



q

i 1

SVC (, x ) 


0 g i x  0, 1  i  q
Di x   
otherwise

 g i x 
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که در این رابطه g j ،نشاندهنده محدودیتهای نابرابری است.

-

مقدار  τکاهش مییابد،

روش پویا ،مقدار جریمه را با تولید نسلها افزایش میدهد .کیفیت

-

از بهترین جواب بهعنوان نقطه شروع نسل بعدی استفاده

پاسخهای ممکن ،به تغییرات  αو  βبسیار حساس است .توضیحی

میشود،

در مورد میزان حساسیت روش به مقادیر مختلف  Cتوسط جونز و

-

 Aبهروزرسانی میشود،

هوک داده نشده است [.]Joines and Houck, 1994

-

گامهای اصلی مراحل قبل تکرار میشوند.

درحالیکه درجه حرارت  τکاهش مییابد ،فشار انتخابی در

 3-3جريمههاي تبريدي

0

جوابهای غیرقابلقبول افزایش مییابد .در هر نسل ،دما  τکاهش

میخائیلویچ و اتییا ( )0334روشی را بر مبنای ایده شبیهسازی تبرید

مییابد و بهترین جواب که در تکرار قبلی پیدا شد ،بهعنوان نقطه

در نظر گرفتند .در این روش ضریب مجازات در بسیاری از ذرات

شروع تکرار بعدی قرار میگیرد .الگوریتم در یک نقطهی انجماد که

تولیدشده یکبار تغییر میکند (پسازآنکه الگوریتم در بهینه محلی

قبالً تعیینشده است ،τf ،قطع میشود .این روش به مقادیر پارامترها

به دام افتاد) .محدودیتها در هر تکرار در نظر گرفته میشوند و

بسیار حساس است .روش خاصی برای تعیین این پارامترها برای هر

جریمه در طول زمان افزایش مییابد (بهعنوانمثال ،دما در طول زمان

مسئله خاص وجود ندارد .میخائیلویچ و اتییا از مقادیر ،τ0=1

کاهش مییابد) بهطوریکه جوابهای غیرقابلقبول در نسلهای

 τi+1=0.1τiو  τf=0.000001استفاده نمودند [ Michalewicz

گذشته بهشدت جریمه میشوند .مراحل این روش عبارتاند از

.]and Attia, 1994

[:]Michalewicz and Attia, 1994


کارلسون و شونکویلر ( )0331برای استفاده از هر جمعیت

تمام محدودیتها به چهار زیرمجموعه تقسیم میشوند:

استفادهشده رابطه زیر را پیشنهاد دادند [ Carlson and

معادالت خطی ،نابرابریهای خطی ،معادالت غیرخطی و

.]Shonkwiler, 1998

نابرابریهای غیرخطی،




()01

یک نقطهی تصادفی انتخاب میشود که محدودیتهای خطی

evalx   M, Tf x 

در این رابطه ) α(M,Tبه پارامتر  Mو  Tبستگی دارد .دمای

T

را برآورد کند و بهعنوان نقطه شروع در نظر گرفته میشود.

تابعی از زمان اجرای الگوریتم است .شرط توقف زمانی است

جمعیت اولیه ،یک کپی از این نقطه واحد است،

نزدیک به صفر شود .کارلسون و شونکویلر از تابع زیر برای محاسبه

مجموعهای از محدودیتهای فعال  Aتولید میشود که شامل

) α(M,Tاستفاده کردند.

معادالت غیرخطی است و نابرابریهای غیرخطی را نقض

()03

T

که T

M, T   eM

میکند،


 τ=τ0قرار داده میشود.



جمعیت استفادهشده با استفاده از رابطه ( )01تکامل مییابد.

افزایش مییابد تا جوابهای غیرقابلقبول از نسلهای گذشته حذف

evalx,   f x  

شود .برای تعیین  Tاز رابطه ( )11استفاده میشود .در اینجا t ،آخرین



مقدار اولیه پارامتر جریمه کوچک است ،اما در طول زمان

1
()01
f j2 x 
jA
2
 اگر ( τ>τfنقطه انجماد) باشد ،روند متوقف میشود ،در غیر

دمای مورداستفاده در تکرار قبلی را نشان میدهد [ Carlson and
.]Shonkwiler, 1998

این صورت مراحل زیر انجام میشوند:
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 9911

679

نسرین حیدر آبادی زاده ـ علیرضا غنی زاده
()11

t

T 1

به شکل رابطه ( )10در نظر گرفتهشده است:
()11

در این روابط  fمقدار تابع هدف 1 ،ضریب تورم بعد از

 .4فرمولبندي مسئله بهينهسازي خط پروژه

خاکبرداری  2 ،ضریب انقباض بعد از خاکریزی Cc ،و  Cfبه

شکل ( )9قسمتی از پروفیل طولی مسیر را بهصورت شماتیک نشان

ترتیب هزینه خاکبرداری و خاکریزی به ازای هر مترمکعب و Vc

میدهد .در این شکل منحنی نقطهچین نشاندهنده زمین موجود و
منحنی توپر نشاندهنده خط پروژه است که از
تشکیلشده است .هر سومه دارای مشخصات

و  Vfبه ترتیب حجم خاکبرداری و خاکریزی برحسب مترمکعب

 nسومه )(PVI

y iP VI ، x iP VI

و

هستند .سایر پارامترها قبالً معرفیشدهاند.

LiPVI

درصورتیکه محدودیتها از مقدار مجاز خود تجاوز کنند،

است که این سه مقدار به ترتیب معرف کیلومتر ،ارتفاع و طول قوس
قائم در سومه iام میباشند .مقدار LiP VI

مقدار تابع هدف بر اساس چهار نوع تابع جریمه شامل جریمه ساکن

به ازای  i=1و  i=nبرابر صفر

) ،(P1جریمه پویا ) ،(P2جریمه تبرید  (P3) 0و جریمه تبرید

است .همچنین نقاط توپر قرمزرنگ در شکل ،نشاندهنده کالورت یا
پل میباشند ،که با سه پارامتر ، x iBrg

yiBrg

و

h iBrg

Min f  1  Cc  Vc  2  Cf  Vf

(P4) 1

از روابط زیر محاسبه میشود:

نشان داده میشوند.

این سه پارامتر به ترتیب کیلومتر ،ارتفاع و حداقل ارتفاع مجاز بین

()19

خط پروژه و پل را نشان میدهند.

()14

 1-4تابع هدف

()10

در این تحقیق ،تابع هدف بهصورت هزینه اجرای عملیات خاکی و

()11





R ij max 0, g j x  2



m
j1

P1  f 

)P2  f  C SVC (, x

x 

f2
jA j



f

t

1
2

p3  f 

P4  e  M.

شکل  .3قسمتي از پروفيل طولي مسير.

در این روابط  p1تا  p4مقادیر توابع جریمه مختلف را نشان

اصلی جمع و یا ضرب میشود .سایر پارامترها قبالً تشریح شدهاند.

میدهند که درصورتیکه تخطی صورت گیرد تابعی با تابع هدف

بهمنظور محاسبه حجم عملیات خاکی باید با داشتن مقاطع عرضی،
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خط پروژه و مقطع عرضی تیپ ،سطح خاکریزی و خاکبرداری برای

 2-4محدوديتهاي مسئله

مقاطع عرضی متوالی محاسبه و سپس حجم عملیات خاکی بر اساس

 1-2-4شيب طولي

روابط موجود تخمین زده شود.

شیب خط پروژه معموالً با توجه به پستیوبلندی ،طبقهبندی

در این تحقیق ،برنامه توسعه دادهشده با استفاده از روش مختصاتی

عملکردی راه ،قوسهای افقی ،قدرت وسایل نقلیه سنگین ،هزینه

سطح خاکبرداری و خاکریزی را برای هر مقطع عرضی محاسبه

تملک حریم راه ،ایمنى ،فواصل دید ،هزینههای ساخت راه و

میکند .پس از محاسبه سطوح خاکبرداری و خاکریزی میتوان از

زهکشى ،فرهنگ رانندگى و منظر آرایی تعیین میشود [نشریه ،400

روش منشوری برای محاسبه حجم خاکبرداری و خاکریزی بین

.]0930

مقطع متوالی استفاده نمود.

شیب طولی خط پروژه با توجه بهسرعت طرح و نوع منطقه

رابطه منشوری برای محاسبه حجم محصور بین دو سطح  A 1و

نبایستی از مقادیر حداقل و حداکثر ذکرشده در آییننامههای طرح

 A 2که در فاصله برابر با  Lاز یکدیگر قرار دارند ،بهصورت زیر

هندسی راه تجاوز کند .برای محاسبه شیب طولی از رابطه ()10

است:

استفاده میشود.

()11

L

A1 A 2

A1  A 2 
3

V

()11

 S max

1
y iPVI
 y iPVI

 x iPVI

1
x iPVI

S min  g i 

i  1, 2, ..., N  1

که در آن  Vحجم بین دو مقطع متوالی A 1 ،مساحت مقطع اول،
 A 2مساحت مقطع دوم و  Lفاصله افقی بین دو مقطع  0و  1است.

که در این رابطه  Nتعداد سومههای خط پروژه Smin ،حداقل

بسته به اینکه وضعیت خاکریزی و خاکبرداری دو مقطع متوالی در

شیب طولی مجاز Smax ،حداکثر شیب طولی مجاز است و سایر

چه وضعیتی نسبت به یکدیگر قرار گیرند ،حجم بین دو مقطع طبق

پارامترها در شکل ( )9نشان دادهشدهاند.

یکی از ششحالتی که در مراجع مربوط به طرح هندسی راه به آنها

 2-2-4حداقل طول قوس قائم

اشارهشده است ،محاسبه میگردد.

تغییر شیب طولی ،بهصورت تدریجی و بهوسیله قوس قائم انجام

بهمنظور محاسبه مقادیر پارامترهای هر یک از توابع جریمه

میشود .قوسهای قائم تأمینکننده مسافت دید کافی ،تخلیه مناسب

مسئلهای با  01ذره و  1111تکرار حل شد و مقادیر بهینه پارامترهای

آبهای سطحی ،ایمنی ،آسایش راننده و زیبایی ظاهری راه خواهند

توابع جریمه به صورت سعی و خطا تعیین شد .در مورد تابع جریمه

بود .طول قوس قائم باید بهاندازهای باشد که حداقل فاصله دید برای

 P1مقدار  01011 ،Rijتعیین شد مقادیر کمتر از آن سبب میشد که

راننده وسیله نقلیه فراهم شود [نشریه  .]0930 ،400حداقل طول

محدودیتها از مقدار مجاز خود تجاوز کنند .در مورد تابع جریمه

قوس قائم باید از رابطه زیر تبعیت کند:

 P2محدوده  ،]0- 01[ αمحدوده  ]0-01[ βو محدوده ]1/0- 1[ C

()11

در نظر گرفته شد .بهترین مقدار برای  β ،αو  Cبه ترتیب برابر ،91

i  2, 3, ..., N  1
1
y iPVI  y iPVI

 1و  1/0به دست آمد .در مورد توابع جریمه  P3و  P4به ترتیب

()13

مقدار بهینه  01-011 ،τfو مقدار بهینه  011 ،Mتعیین شد .مقادیر کمتر

1
x iPVI  x iPVI



Li  K  A i

1
y iPVI
 y iPVI

1
x iPVI
 x iPVI

Ai 

i  2, 3, ..., N  1

که در این روابط  Nتعداد سومههای خط پروژه Li ،طول قوس

از آن سبب میشد که محدودیتها از مقدار مجاز خود تجاوز کنند.
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نسرین حیدر آبادی زاده ـ علیرضا غنی زاده
قائم در سومه iام Ai ،قدر مطلق اختالف شیب طرفین در سومه iام،

در طراحی خط پروژه باید نقاط اجباری و ارتفاع موردنیاز برای آنها

 Kمیزان انحنا قوس قائم به ازای یک درصد اختالف شیب و سایر

در نظر گرفته شود .در این تحقیق مهمترین نقاط اجباری در طراحی

پارامترها در شکل ( )9نشان دادهشدهاند .مقدار  Kبستگی بهسرعت

خط پروژه یعنی پلها موردتوجه قرارگرفتهاند .با توجه به مطالعات

طراحی مسیر و همچنین نوع قوس قائم دارد و با توجه به آییننامه

هیدرولوژی کیلومتر ،دهانه و همچنین حداقل ارتفاع آزاد پلها تعیین

طرح هندسی راههای ایران (نشریه  )400از جدول ( )0قابلتعیین

میشود و ارتفاع خط پروژه در محل پل باید بهگونهای باشد که

است.

حداقل ارتفاع آزاد پل رعایت شود .برای این منظور باید ارتفاع خط

جدول  .1مقادير حداقل  Kبراي فاصله ديد توقف (نشريه .)1331 ،414

پروژه در محل پلها حداقل برابر با ضخامت تابلیه پل بهاضافه ارتفاع

مقدار  kبرای قوس

مقدار  Kبرای قوس

)(Km/h

مقعر

محدب

01

09

1

11

01

00

11

19

01

پروژه

11

91

11

بهمنظور برآورد دقیق حجم عملیات خاکی ،برنامهای در محیط

31

91

93

011

40

01

سرعت طرح

آزاد پل در نظر گرفته شود.

 .4توسعه برنامه کامپيوتري بهمنظور بهينهسازي خط

 MATLABنوشته شد .این برنامه از سه قسمت اصلی تشکیلشده
است.
در قسمت اول ،اطالعات خط پروژه شامل کیلومتر ،ارتفاع و

 3-2-4عدمتداخل دو قوس قائم متوالي

طول قوس قائم در هر یک از سومههای خط پروژه و همچنین

بهمنظور افزایش ایمنی ،راحتی و مسائل ساخت سعی میشود که

اطالعات مقاطع عرضی شامل کیلومتر ،آفست و ارتفاع نقاط مقاطع

مقدار طول در نظر گرفتهشده برای هر قوس از حداقل مقدار خود

عرضی بهعنوان ورودیها توسط برنامه از طریق دو فایل اکسل

بیشتر باشد .افزایش طول قوسها بایستی بهاندازهای باشد که

مختلف خوانده میشوند و متناظر با هر مقطع عرضی ،ارتفاع خط

هیچگونه تداخلی بین دو قوس متوالی صورت نگیرد و پیوستگی

پروژه تعیین میشود.

مسیر حفظ شود؛ بنابراین خط پروژه بهینهشده بایستی در رابطه زیر

در قسمت دوم با توجه به اطالعات نقاط مقاطع عرضی ،ارتفاع

صدق کند.
()91



خط پروژه در مقطع عرضی موردنظر و همچنین مشخصات مقطع

x

 Li1  LiPVI 

 x iPVI   PVI


2


i  2, 3, ..., N  2
i 1
PVI

عرضی تیپ شامل عرض سوارهرو ،عرض شانه ،شیب سوارهرو،
شیب شانه ،شیب خاکبرداری ،شیب خاکریزی ،عرض و عمق جوی
زهکشی ،مساحت خاکبرداری و خاکریزی برای هر مقطع با استفاده

که در آن  x iPVIکیلومتر سومه iام و  LiPVIطول قوس قائم در

از روش مختصاتی محاسبه میشود.

سومه iاماست.

در قسمت سوم با توجه به وضعیت دو مقطع عرضی متوالی و
همچنین مساحتهای خاکبرداری و خاکریزی محاسبهشده در

 4-2-4ارتفاع پل
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ارزيابي توابع جريمه مختلف در بهينهسازي خط پروژه راه با استفاده از الگوريتمهاي بهينهسازي ازدحام ….
قسمت دوم ،حجم خاکبرداری و خاکریزی بین مقاطع عرضی متوالی

و همچنین تعداد کل تکرارها را دریافت میکند .در تکرار اول

و نهایت ًا حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی در طول کل مسیر

الگوریتم بهینهسازی ،پس از تولید جوابهای تصادفی ،خط پروژه

محاسبه میشود.

اولیه بهصورت تصادفی جایگزین یکی از جوابها میشود و سپس
تعداد تکرارهای الگوریتم بهینهسازی تا جایی ادامه مییابد که

ازجمله نرمافزاری مطرح درزمینۀ طرح هندسی مسیر ،نرمافزار

تکرارها به انتها برسد.

 AutoCAD Land Desktop 2009است که توسط شرکت Autodesk

شکل ( )4بهصورت شماتیک فرایند بهینهسازی را نشان میدهد.

عرضهشده است .بهمنظور اعتبار سنجی نتایج حاصل از برنامه توسعه
دادهشده در این تحقیق ،حجم عملیات خاکی برای سه مسیر مختلف
یکبار با استفاده از برنامه توسعه دادهشده و یکبار با استفاده از

Generic

نرمافزار  AutoCAD Land Desktop 2009محاسبه گردید و نتایج با
ح

یکدیگر مقایسه شد .نتایج محاسبه احجام عملیات خاکی با استفاده

ح
ح

از این دو برنامه در جدول ( )1دادهشده است.
AutoCAD Land

جدول  .2احجام خاکي بهدستآمده از نرمافزار

n

 Desktop 2009و برنامه توسعهيافته.
نوع عملیات
خاکی

نوع توپوگرافی

روش

پ
/

ح

/
)(m3

ال ()%

ح
3

) (m

ال ()%

ح

6

00913/44

6

00011/11

/

ح

شکل  .4فرايند بهينهسازي.

0/9

7 6 /

11431/10

 .6مسير طراحيشده

7 6 /7

10110/41

بهمنظور ارزیابی تأثیر انتخاب توابع جریمه مختلف بر هزینه احجام

/

9/03

عملیات خاکی ،یک راه فرعی در دو توپوگرافی دشت و تپهماهور
طراحی شد .معیارهای طرح هندسی این دو مسیر در جدول ()9

همانگونه که مالحظه میشود ،اختالف بسیار کمی بین نتایج

آورده شده است.

عملیات خاکی بهدستآمده توسط برنامه توسعه دادهشده و نرمافزار

پس از طراحی مسیر با نرمافزار ،AutoCAD Land Desktop

 AutoCAD Land Desktopمشاهده میشود.

خط پروژه اولیهای با رعایت محدودیتهای طراحی ،توسط یک

برنامه بهینهسازی پس از دریافت فایلهای متنی مربوط به

کارشناس طرح هندسی مسیر ترسیم گردید .سپس اطالعات خط

اطالعات مقاطع عرضی و خط پروژه و همچنین پلها ،پارامترهای

پروژه شامل کیلومتر ،ارتفاع و طول قوس قائم در هر یک از سومهها

مربوط به الگوریتمهای بهینهسازی شامل حد باال و پایین متغیرهای

و همچنین اطالعات مقاطع عرضی شامل آفست و ارتفاع نقاط زمین

تصمیم ،پارامترهای داخلی الگوریتم بهینهسازی ،تعداد جمعیت اولیه
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نسرین حیدر آبادی زاده ـ علیرضا غنی زاده
در دو طرف مسیر برای هر مقطع عرضی به همراه کیلومتر ،ارتفاع و

هزینه خاکبرداری

)(Cc

( 09111ریال در مترمکعب)

ارتفاع آزاد موردنیاز پلها جهت ورود به نرمافزار  MATLABدر دو

هزینه خاکریزی

)(Cf

( 01111ریال در مترمکعب)

فایل اکسل نوشته شد .شکل شماره  0مسیر طراحیشده در
توپوگرافی دشت و تپهماهور را نشان میدهد.
جدول  .3معيارهاي عمومي مسير طراحيشده.
دشت

تپهماهور

شرح

پارامتر

فرعی

فرعی

11

01

طول مسیر (متر)

0131/43

0011/11

عرض جاده (متر)

00

00

شیب خاکبرداری (قائم به افق)

9/0

9/0

پ

شیب خاکریزی (قائم به افق)

0/9

0/9

شکل  .4مسيرهاي طراحيشده در توپوگرافيهاي دشت و تپهماهور.

عرض جوی زهکشی (متر)

1/9

1/9

عمق جوی زهکشی (متر)

1/0

1/0

 1-6انتخاب پارامترهاي مربوط به الگوريتمهاي بهينهسازي

شیبخط (درصد)

0/0

0/0

در الگوریتم ازدحام ذرات محدوده تغییر  برابر [،]1/4-1/0

شیب شانه (درصد)

0/0

0/0

تعداد نقاط اجباری

1

0

محدوده تغییر پارامتر  برابر [ ]1/1-1/0و محدوده تغییر پارامتر 

تعداد سومهها

01

11

تعداد متغیرهای تصمیم

40

10

حداکثر شیب طولی (درصد)

1

3

حداقل شیب طولی (درصد)

1

1

 Kبرای قوس قائم محدب

01

09

مقدار بهینه پارامتر  برابر با  1/31به دست آمد .همچنین الگوریتم

 Kبرای قوس قائم مقعر

00

1

بهینهسازی برخورد اجسام فاقد پارامتر داخلی جهت تنظیم است.

حداقل ارتفاع آزاد پلها (متر)

0

0

طبقهبندی راه

محدوديتهاي طراحي

مشخصات مسير

سرعت طراحی ()km/h

برابر [ ]1/31-1/3در نظر گرفته شد [ .]Yang, et al. 2011بهمنظور
تعیین مقادیر بهینه این سه پارامتر ،خط پروژه بهینه مسیر با  01ذره
و  1111تکرار و با تغییر این سه پارامتر تعیین شد .درنهایت مقدار
بهینه پارامتر  برابر با  ،1/1مقدار بهینه پارامتر  برابر با  1/1و

 2-6مقايسه توابع جريمه مختلف ازنظر مقدار بهينگي تابع
جدول  .4مقادير فرض شده پارامترها براي محاسبه هزينه عمليات

هدف

خاکي.
پارامتر
ضریب تورم

خط پروژه بهینه برای دو مسیر موردنظر در دو توپوگرافی دشت و

مقادیر
)(δ1

ضریب انقباض

)(δ2

تپهماهور بر اساس چهار تابع جریمه مختلف با فرض  01جمعیت

0

اولیه و  1111تکرار با استفاده از دو الگوریتم بهینهسازی ازدحام

0

ذرات شتابدار و بهینهسازی برخورد اجسام تعیین شد .حد باال و
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پایین ارتفاع  11متر ،حد باال و پایین کیلومتر نصف فاصله سومه

(درصد بهینگی برابر است با تفاضل مقدار جواب اولیه از مقدار

موردنظر از سومه بعد و قبل از آن در نظر گرفته شد .نتایج

جواب بهینهشده تقسیمبر مقدار جواب اولیه) توسط هر الگوریتم به

بهدستآمده برای مسیر واقع در دو توپوگرافی دشت و تپهماهور به

دست آمد.

ترتیب در جداول  4الی  1آورده شده است .در هر حالت پس از
تعیین خط پروژه بهینه بر اساس تابع هدف موردنظر ،درصد بهینگی
جدول  .4مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن توسط الگوريتم  APSOدر توپوگرافي دشت به ازاي توابع جريمه مختلف.
عنوان

خط پروژه اولیه

P1

P2

P3

P4

هزینه عملیات خاکی (میلیون ریال)

014/01

410/09

911/14

913/01

911/1

حجم خاکبرداری (مترمکعب)

1111/01

00111/14

01111/11

01111/9

01119/30

حجم خاکریزی (مترمکعب)

13914/11

01091/11

09331/09

01193/31

09114/40

درصد بهینگی

-

90/11

94/1

91/19

99/10

جدول  .4مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن توسط الگوريتم  CBOدر توپوگرافي دشت به ازاي توابع جريمه مختلف.
عنوان

خط پروژه اولیه

P1

P2

P3

P4

هزینه عملیات خاکی (میلیون ریال)

014/01

941/91

903/31

900/11

904/11

حجم خاکبرداری (مترمکعب)

1111/01

09110/14

01914/93

01114/19

00101/11

حجم خاکریزی (مترمکعب)

13914/11

01010/1

00101/14

01301/00

01011/30

درصد بهینگی

-

41/04

40/11

40/34

93/10

جدول  .6مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن توسط الگوريتم  APSOدر توپوگرافي تپهماهور به ازاي توابع جريمه مختلف.
عنوان

خط پروژه اولیه

P1

P2

P3

P4

هزینه عملیات خاکی (میلیون ریال)

040/11

931/13

931/03

911/10

910/10

حجم خاکبرداری (مترمکعب)

00011/11

01144/01

01004/13

01919/0

01410/1

حجم خاکریزی (مترمکعب)

10110/41

01191/04

3111/93

01119/13

3191/11

درصد بهینگی

-

11/10

11/04

13/11

91/09

جدول  .7مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن توسط الگوريتم  CBOدر توپوگرافي تپهماهور به ازاي توابع جريمه مختلف.
عنوان

خط پروژه اولیه

P1

P2

P3

P4

هزینه عملیات خاکی (میلیون ریال)

040/11

900/11

901/30

990/13

941/31

حجم خاکبرداری (مترمکعب)

00011/11

04300/11

00114/19

04110/90

00011/1

حجم خاکریزی (مترمکعب)

10110/41

01111/10

3141/39

1341/14

3010/11
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-

درصد بهینگی

90/99

94/1

91/00

91/01

ازآنجاکه درصد بهینگی در دو توپوگرافی دشت و تپهماهور

میدهد ،لذا نمودار خط زمین ،خط پروژه دستی و خط پروژه بهینه

توسط الگوریتم  CBOبیشتر از الگوریتم  APSOاست و تابع جریمه

توسط الگوریتم  CBOبرای تابع  P3در اشکال  1و  1نشان دادهشده

 P3در مقایسه با سایر توابع جریمه مقدار بهینهتری را در اختیار قرار

است.
2760

خط پروژه بهینه با تابع P3

پل

خط زمین

خط پروژه دستی

2740

2720

2680

ارتفاع (متر)

2700

2660

2640

2620
5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

فاصله (متر)
شکل  .6نمودار خط زمين ،خط پروژه دستي و خط پروژه بهينه توسط الگوريتم  CBOبراي تابع  P3در توپوگرافي دشت.
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2700
خط پروژه بهینه با تابع P3

پل

خط زمین

خط پروژه دستی

2680

2660

ارتفاع (متر)

2640

2620

2600

2580
5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

فاصله (متر)
شکل  .7نمودار خط زمين ،خط پروژه دستي و خط پروژه بهينه توسط الگوريتم  CBOبراي تابع  P3در توپوگرافي تپهماهور.

برابر  13/11 ،11/04 ،11/10و  91/09درصد میباشند.

با توجه به جداول ارائهشده در باال ،الگوریتم بهینهسازی
برخورد اجسام در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات شتابدار توانایی

شکلهای  1و  3نمودار بهینگی هر یک از چهار تابع جریمه را

بیشتری در یافتن جواب بهینه سرتاسری در تمامی توابع جریمه

برای الگوریتمهای برخورد اجسام و ازدحام ذرات شتابدار در

ارائهشده و در دو توپوگرافی دشت و تپهماهور دارد .مقدار بهینگی

توپوگرافیهای دشت و تپهماهور نشان میدهد .همانگونه که مالحظه

توسط این الگوریتم به ترتیب برای توابع جریمه  P1تا  P4در

میشود ،الگوریتم ازدحام ذرات شتابدار با بهینه نمودن خط پروژه بعد

توپوگرافی دشت برابر  40/34 ،40/11 ،41/04و  93/10و در

از تعدادی تکرار محدود (حدود  111تکرار) در دام بهینه محلی افتاده

توپوگرافی تپهماهور به ترتیب برابر با  91/01 ،90/99 ،94/1و

و قادر به یافتن جواب بهینه سرتاسری نیست ،درحالیکه الگوریتم

 91/00درصد است ،درحالیکه این مقادیر برای الگوریتم ازدحام

بهینهسازی برخورد اجسام با سرعت مناسب به سمت جواب بهینه

ذرات در توپوگرافی دشت به ترتیب برابر  91/19 ،94/1 ،90/11و

سرتاسری همگرا میشود.

 99/10درصد است و در توپوگرافی تپهماهور این مقادیر به ترتیب
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600
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500

400

300

2000

1800

1600

1000 1200
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1400

600

800

400

200

مقدار تابع هدف (میلیون ریال)
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0

شکل  .8نمودار بهينگي توابع جريمه مختلف در توپوگرافي دشت.
)PSO (P2
)PSO (P4
)CBO (P2
)CBO (P4

مقدار تابع هدف (میلیون ریال)

)PSO (P1
)PSO (P3
)CBO (P1
)CBO (P3

500

400

300
2000

1800

1400

1600

800

1000 1200
تعداد تکرارها

400

600

200

0

شکل  .3نمودار بهينگي توابع جريمه مختلف در توپوگرافي تپهماهور.

همانطور که مالحظه میشود توابع جریمه  P3و ( P4توابع

میخائیلویچ بهترین جواب بهینه را به دست میدهد .بهمنظور بررسی

مبتنی بر شبیهساز تبریدی) در مقایسه با دو تابع جریمه دیگر مقدار

سرعت همگرایی الگوریتمها و توابع جریمه مختلف ،زمان اجرای کل

بهینهتری را برای این مسئله در اختیار قرار میدهد .درمجموع

تکرارها و آخرین تکرار بهینه در شکلهای  01الی  09آورده شده

میتوان دید که نقطهنظر جواب بهینه سرتاسری ،تابع جریمه تبرید

است.

6000
3932

3979

P2

4000

3175
1207

1238

3999

4000
2000

زمان کل تکرارها (ثانیه)

P4

P3

P1
3962

0
APSO

CBO

شکل  .11زمان کل تکرارها در توپوگرافي دشت.
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2000
1325

1258

1259

1261

زمان کل تکرارها (ثانیه)

P4

P3
1326

P2

P1
1338

1348

1259

1500
1000
500
0

APSO

CBO

شکل  .11زمان کل تکرارها در توپوگرافي تپهماهور.

P4

P3

P2

P1

آخرین تکرار بهینه

1671

1821

1995

1891

2200
1700
1200
601
233

241

700
257
200

APSO

CBO

شکل  .12آخرين تکرار بهينه در توپوگرافي دشت.

2200

1984

P4

P3

P2

1700

1393

1200
440

445

445
226

CBO

700

آخرین تکرار بهینه

1624
1326

P1

200

APSO

شکل  .13آخرين تکرار بهينه در توپوگرافي تپهماهور.

مطابق شکلهای  01و  00در تمامی توابع جریمه زمان اجرای

 31 ،11و  11مییابد و این در حالی است که الگوریتم  CBOبرای

الگوریتم ازدحام ذرات از الگوریتم برخورد اجسام کمتر است.

چهار تابع جریمه  P1تا  P4اولین مقدار بهینگی خود را در

همچنین زمان اجراها در دو توپوگرافی دشت و تپهماهور در توابع

توپوگرافی دشت به ترتیب در تکرارهای  1 ،9 ،1و  1و در توپوگرافی

 P3و  P4از زمان اجرا برای جریمههای  P1و  P2کمتر است.

تپهماهور به ترتیب در تکرارهای  1 ،1 ،1و  4پیدا میکند؛ که

الگوریتم  APSOبرای چهار تابع جریمه  P1تا  P4اولین مقدار

نشاندهنده سرعت همگرایی باالی الگوریتم  CBOدر مقایسه با

بهینگی خود را در توپوگرافی دشت به ترتیب در تکرارهای ،10

الگوریتم  APSOاست .با توجه به شکلهای  01و  09الگوریتم

 39 ،19و  34و در توپوگرافی تپهماهور به ترتیب در تکرارهای ،11

 APSOدر مقایسه با الگوریتم  CBOبا تعداد تکرار کمتری جواب
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بهینه خود را مییابد ،اما همانگونه که شکلهای  1و  3نشان

تپهماهور ،مقدار بهینهتری را در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات

میدهند ،این الگوریتم در بهینه محلی به دام میافتد درحالیکه

شتابدار نشان داد .درصد بهینگی توسط الگوریتم  CBOبرای چهار

الگوریتم  CBOبا وجود کندتر بودن در یافتن جواب بهینه ،توانایی

تابع هدف  P1تا  P4در توپوگرافی دشت برابر 40/34 ،40/11 ،41/04

یافتن بهینه سرتاسری را داراست .حل مسائل بهینهسازی متعدد با

و  93/10و در توپوگرافی تپهماهور به ترتیب برابر ،90/99 ،94/1

استفاده از الگوریتم بهینهسازی  CBOنشان میدهد که این الگوریتم

 91/01و  91/00درصد میباشد که این مقادیر برای الگوریتم APSO

1

در توپوگرافی دشت به ترتیب برابر  91/19 ،94/1 ،90/11و 99/10

نسبت به الگوریتمهای کالسیک بهینهسازی دارای توانایی اکتشاف
و استخراج 1بهتر است]. [Kaveh and Mahdavi, 2015

درصد است و در توپوگرافی تپهماهور این مقدار به ترتیب برابر

بنابراین این الگوریتم فضای مسئله را بهتر جستجو میکند و امکان

 13/11 ،11/04 ،11/10و  91/09درصد است.

به دام افتادن آن در جواب بهینه محلی کاهش مییابد .از طرفی

فرمولبندی ارائهشده در این تحقیق همراه با در نظر گرفتن

بهرهگیری از توابع جریمه ساکن با توجه به اختصاص مقدار جریمه

محدودیتها بر اساس تابع جریمه تبرید میتواند برای بهینهسازی

زیاد در گامهای ابتدایی سبب می شود تا بسیاری از جوابها در

خط پروژه انواع راهها و حداقل نمودن هزینه احجام عملیات خاکی

مراحل ابتدایی حذف شوند و امکان جستجوی کل فضای مسئله

مورداستفاده قرار گیرد.

امکانپذیر نباشد ،در حالی که توابع جریمه تبرید با اختصاص مقادیر
پایین جریمه امکان جستجوی کل فضای مسئله را در طول فرایند

پانویسها

بهینهسازی فراهم میسازد.

1. Weighted Ground Elevation
2. Particle Swarm Optimization
3. Accelerated Particle Swarm Optimization
4. Colliding Bodies Optimization
5. Annealing penalties function
6. Exploration
7. Exploitation

 .7نتيجهگيري
در این مقاله هدف مقایسه توابع جریمه مختلف بهمنظور بهینهسازی
خط پروژه مسیرهای راه بوده است و برای این منظور از چهار تابع
جریمه استفاده گردید که شامل جریمه ساکن ) ،(P1جریمه پویا
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علیرضا غنیزاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران-نقشهبرداری را در سال  0913با رتبه ممتاز از
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-راه و ترابری
را در سال  0910با رتبه ممتاز از دانشگاه تهران اخذ نمود .در سال  0931موفق به کسب درجه دکتری در
رشته مهندسی عمران-ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گردید .زمینههای پژوهشی
موردعالقه ایشان تحلیل و طراحی روسازی ،مصالح راهسازی ،ژئوتکنیک حملونقل و کاربرد روشهای
هوش محاسباتی در مهندسی عمران بوده و در حال حاضر عضو هیئتعلمی با مرتبه دانشیار در دانشگاه
صنعتی سیرجان است.

نسرین حیدرآبادیزاده ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران-عمران را در سال  0939با رتبه ممتاز از
دانشگاه صنعتی سیرجان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران-برنامه ریزی حملونقل را در
سال  0930از دانشگاه اصفهان اخذ نمود .زمینههای پژوهشی موردعالقه ایشان کاربرد روشهای هوش
محاسباتی در مهندسی عمران بوده و در حال حاضر مدرس دانشگاه صنعتی سیرجان است.
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