
 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین

  5311  شهریور  51و   51                                                  

 

ژی با جهت حداکثرسازی استهالک انربیشه سد پائین سیاهپلکانی سرریز سازی هندسیبهینه

 ) ( 1PSO ه سازی گروه ذراتناستفاده از الگوریتم بهی

 2بابک بیات*، 1بهاره قهرمانی
 

 هندسیم گروه ، شمالتهران واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه ، عمران مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی  - 1

 ایران ، تهران ، عمران

 ایران ، پرند ،  عمران مهندسی ،گروه پرند واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه  ، استادیار -* 2  

 
bbayat@aut.ac.ir 

 خالصه

ها و ارتفاع پله طول شد . استفادهبیشه از الگوریتم فراکاوشی گروه ذرات سازی هندسی سرریز پلکانی سد پائین سیاهدر این تحقیق به منظور بهینه

زهای و سعی گردید روشی جامع برای طراحی بهینه سرری ددر نظرگرفته شمتغیرهای تصمیم و میزان استهالک انرژی به عنوان تابع هدف به عنوان 

 بیشه به نحویی سرریزپلکانی سد سیاهشد و سعی گردید هندسه نوشته متلب. بدین منظور یک برنامه کلی در محیط برنامه گردد پلکانی ارائه 

باشد متر می 590متر و ارتفاع  79.2انرژی مربوط به پله با طول مقدار استهالک  ترینبیش طراحی گردد که میزان استهالک انرژی بیشینه گردد .

ک انرژی ها میزان استهالها با افزایش ارتفاع پلهت و مستقل از طول پلهبررسی نتایج نشان داد به ازای دبی ثاب .دست آمد به 355901که برابر با 

کند . با مقایسه کند و همچنین به ازای دبی ثابت و مستقل از ارتفاع پله با افزایش طول پله میزان استهالک انرژی افزایش پیدا میکاهش پیدا می

تر و هندسه بیشه مشخص گردید که مدل مورد نظر استهالک انرژی بیشلی سد سیاهگروه ذرات با مقادیر اص مقادیر بهینه شده توسط الگوریتم

 بیشه ارائه نموده است . ی سد سیاهتری نسبت به سرریز اجرا شدهبهینه

 

psoکلمات کلیدی : سرریز پلکانی ، بهینه سازی هندسی ، الگوریتم گروه ذرات ، 

 

مقدمه  - 1       
تفاده با اس طراحی یتوسعه ، لزوم هاکانال و مخازن بزرگ ، سدهای های اخیر و ساختهای هیدرولیکی در سالعلم سازه هایپیشرفتبا توجه به 

ها سرریز .رد گیانجام دهند بیش از پیش مورد توجه قرار می را کافی تخلیه سیالب بتوانند که هاییخصوص برای سیستمهب نوین هایاز روش

به خود  ایعمده صدمه گونهکه هیچشوند می طراحی اینهگوهب سیالبی در سدها هایدبی دادن عبور های هیدرولیکی جهتعنوان یکی از سازهبه

 که است والزم کندسرعت باالیی به سمت پایین حرکت میعبوری از شوت سرریز با جریان . محیط اطراف آن وارد نشود به همچنین و سازه

 جریان انرژی نمودن مستهلک شود . مستهلک سد خود نهایتاًاطراف آن و  و سد پنجه به زدن مهجلوگیری از صد جهت آن انرژی از مقداری

 .  باشدمی اهمیت حائز بسیار دستپایین به خسارت آمدن وارد از جلوگیری جهت سرریز از عبوری

های اده از سازهنیازی به استفایجاد استهالک مناسب جریان انرژی استفاده از سرریزهای پلکانی بوده که با  های مستهلک نمودنیکی از بهترین راه

های مربوط به کاهش هزینه امر باعث، که این  گرددکننده انرژی در پایین دست سرریز نبوده و یا اینکه منجر به کاهش ابعاد این سازه میمستهلک

سال پیش  یز پلکانی از هزارانایده استفاده از سرر.  گرددمیرداری سرریز و سازههای مستهلک کننده انرژی در پایین دست سرریز ببرهساخت و به

های اخیر و با پیشرفت اما در سال دسال گزارش نموده ان 1055 یش از سرریزها را بعضی از محققین به ب طوری که قدمت اینهب ، ته استاشود دوج

پذیرد . به علت تمایل روزافزون طراحان به استفاده از سرریزهای پلکانی ، تر انجام میتر و سریعگونه سرریزها بسیار راحتساخت اینتکنولوژی 

                                                           
1Particle Swarm Optimization Algorithm  
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ینه ی آنها تالش برای بیشاند که از جملهدهمحققین نیز در صدد افزایش کارایی این سرریزها برآمده و تحقیقات زیادی را در این زمینه انجام دا

جریان  و یجریان غیر ریزشجریان ریزشی ،  است .در سرریزهای پلکانی بطور کلی سه نوع جریان مشاهده شده  باشد .نمودن استهالک انرژی می

 ]33[،]6 [گردد . اشاره می هاطور مختصر به آنهادامه بکه در  انتقالی

                                                                                                                                               2جریان ریزشی 1-1
وا و مخلوط هشکست جت در  واسطهه، ب . استهالک انرژی کندورد میتر برخه صورت یک جت از هر پله به پله پایینان ریزشی جریان بدر جری

ای از آبشارها هها به عنوان مجموع، پله بنابراین در جریان ریزشی ]4[ .شود ام مییکی جزئی انجدرول، همراه یا با ایجاد پرش هی شدن آن در روی پله

یان همراه مانده جری باقیژبا افزایش استهالک انر ها. افزایش تعدادپله دنمایر ریزش میدیگ آب از روی یک پله بر روی پله کنند که عمل می

     . افتدهای پهن اتفاق میای کم و پلههیدر دبجریان ریزشی معموالً   . ]3[است

                                                                                                                                                 3جریان انتقالی  1-2  
را جریان نآکه  وجود آوردهافزایش جریان در یک سازه سرریز پلکانی ممکن است نوعی الگوی جریان واسط بین جریان ریزشی و غیرریزشی ب

 .نوسانات شدید هیدرودینامیکی و پاشش آب در پایین دست نقطه شروع هوادهی سطح آزاد از مشخصه اصلی این رژیم می باشد.  نامندانتقالی می

                                                                                                                                        4جریان غیر ریزشی 1-3  

بری مانند ز هاه، پل ایدر رژیم جریان رویه . کندها عبورمیبه صورت یک الیه پیوسته از روی پله )غیرریزشی( ایهای رویهآب در رژیم جریان

تشکیل  ، دسازمتوالی را به یکدیگر متصل می هایهدر این نوع رژیم یک بستر کاذب که آستانه انتهایی پل  .کنندبزرگ در برابر جریان عمل می

های ایجاد جریان، بر اثر  . قسمت اعظم استهالک انرژی در این نوع رژیم گرددتشکیل می6های گردابی جریان0گردد. در زیر این بستر کاذب می

 . ] 4[:  چرخشی زیر بستر کاذب ایجاد میگردد در این نوع رژیم، سه منطقه قابل تمایز وجود دارد

 و بدون هوا2 ناحیه با جریان صاف 

 0ناحیه در حال گسترش 

 ناحیه کامالً گسترش یافته. 

 چگونگی تشخیص نوع جریان در سرریز پلکانی 1-4    

ه صورت دو برا سرریز پلکانی انجام داد و نتایج کار خود برای تشخیص نوع جریان در سرریز پلکانی  بر رویچانسون آزمایشاتی  7553در سال 

 : ارائه نمود 7و  3ی رابطه

 (5                          )
*

0.89 0.4cd h

h l
  

(2                       )
*

1.2 0.325cd h

h l
  

*هجریان از نوع ریزشی زمانی شروع می شود ککند و طبق آن حد باالی جریان ریزشی را مشخص می 3ی رابطه

c cd d  7ی و رابطهباشد 

 دهد .مرز بین جریان ریزشی و غیرریزشی را نشان می

                                                           
2 Nappe Flow 

3 Transition Flow 
4Skimming Flow  

5 Pseudo-bottom 

6 Vortex flow 

7 Clear water region 

8 Developing region 

9 Fully developed region 
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 استهالک انرژی در سرریزهای پلکانی 1-5   

 ]0[های ریزشی را به شرح ذیل ارائه نمود :استهالک انرژی در سرریزهای پلکانی در رژیم( روابط 4..3هابرت چانسون)

 50شوت بدون دریچه
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 55شوت دریچه دار
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 صورت زیر ارائه نمود :بهی استهالک انرژی برای رژیم جریان غیرریزشی را همچنین چانسون رابطه

 شوت بدون دریچه
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 شوت دریچه دار

                                                                          (1                   ) 

damHکه در روابط فوق   N h  ، ارتفاع سدcd  ، عمق بحرانیH ، انرژی مستهلک شده در طول شوتh ارتفاع پله و

maxH  انرژی کل بوده که برابر
3

2
dam cH h . می باشد  

نحوی که بیشترین است به 37سازی گروه ذراتبهینهسازی هندسی سرریز پلکانی با استفاده از الگوریتم هدف از این تحقیق ارائه روشی برای بهینه

 . این سرریزها ایجاد شود موثر در طراحیهندسی استهالک انرژی بر روی سرریز پلکانی به ازای بهترین ترکیب از پارامترهای 

                                                           
10Un-gated spillway 

  
11Gated spillway  
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  هامواد و روش - 2

 مطالعه موردی : 2-1

 دست سیاه بیشه پرداخته شده است . بهینه سازی هندسی سرریز پلکانی سدپایین بهقیق در این تح

 طرح این. است  شده واقع چالوس رودخانه مسیر در و کندوان تونل شمال کیلومتری 35 و تهران شمال کیلومتری 370 در بیشهسیاه نیروگاه و سد

 .  است ایذخیره تلمبه نیروگاه یک و سد دو دارای

 و مکعب متر میلیون 0/1 مخزن مفید حجم با و پی متردر 107 سد پهنای و ارتفاع متر 353  با بتنی روکش با ایسنگریزه نوع از هم دستپایین سد

ر ها در این سرریز به ترتیب برابطول و ارتفاع اولیه پله باشد .می ثانیه در مکعب متر 065 طراحی دبی با و چپ جناح در واقع پلکانی سرریزآزاد نوع

 باشد .می 3975و  3944

 سازیتعریف مساله بهینه 2-2

 گیریالف ( متغیرهای تصمیم

باید آنها را در محدوده مشخص  psoانتخاب متغیرهای تصمیم آنهاست . متغیرهای تصمیم عبارتند از پارامترهایی که  psoاولین گام در الگوریتم 

  ih هاپلهوارتفاع  iLها شامل طولگیری در این مساله عبارتند از ابعاد پلهشده متناسب با برازندگی و امتیازشان انتخاب نماید .  متغیرهای تصمیم

 ( تابع هدف ب

کارائی خط مشی  . تابع هدف داکثرسازی استهالک نسبی انرژیاز تعیین ابعاد بهینه سرریز برای ح است سازی سرریز پلکانی عبارتهدف از بهینه

ی را کنیم . در واقع مدل مورد نظر باید طرحگیری بیان میکند که آن را به صورت تابعی از متغیرهای تصمیمگیری میاستهالک انرژی را اندازه

 ی را در بر داشته باشد .های هیدرولیکی ، اجرایی و... بیشترین مقدار استهالک انرژارائه نماید که عالوه بر ارضای قیود و محدودیت

باشد . برای تشخیص نوع جریان از ووابط ارائه شده ها میپارامترهایی که در استهالک انرژی سرریزهای پلکانی موثرند شامل ارتفاع و طول پله

آن نوع جریان به  مربوط بهی استهالک انرژی ( و پس از تشخیص نوع جریان رابطه 7و  3)روابط  ]1[ گردد .( استفاده می7553توسط جانسون )

 (  6تا  1) روابط  شودن تابع هدف در نظر گرفته میعنوا

 محدودیت های مسئله( ج

باشد به نحوی که استهالک انرژی بیشینه شود . در جهت نیل به این هدف الزم است ارتفاع و های سرریز پلکانی میهدف ما تعیین ابعاد بهینه پله

 ترین حالت در این محدوده صورت پذیرد .استانداری تعریف شود که جستجوی بهینهها در بازه طول پله

min max 0.5 3h h h h      

 

min max 1 4L L L L     

 ی با الگوریتم گروه ذراتسازبهینه 2-3
با  34توسط کندی و ابرهارت 0..3سال که از اعضای خانواده گسترده هوشی جمعی به شمار می رود ، در  31بهینه سازی گروه ذرات الگوریتم

های فراکاوشی ، همانند بسیاری از الگوریتم . الهام از رفتار اجتماعی دسته های پرندگان، برای حل مسائل بهینه سازی فراگیرارائه گردید

شود . مانند خوانده می 36ازذرات  30عنوان یک گروهشود که در اینجا بهالگوریتم گروه ذرات با ایجاد یک جمعیت تصادفی از افراد شروع می

های تکاملی وجود دارد هر ذره در گروه ، مجموعه مختلف از پارامترهای نامشخص است که باید مقادیر بهینه آن آنچه که در همه الگوریتم

له به توانند بسته به شرایط مسئرها میها این پارامتدهد . همانند سایر الگوریتمارائه می تعیین شود و در واقع هر ذره یک نقطه از فضای راه حل را

                                                           
13 pso 

14 Eberhat and Kennedy   
15Swarm  

16Particles  
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داری های همگرا ، نزدیکی ، کیفیت و پایپذیری ، پاسخصورت مقادیر حقیقی و یا به صورت باینری تعریف شوند . از مزایای این روش تطابق

 ]2[باالی پاسخهاست . 

با آن  سوی بهترین موقعیتی که در گذشتهها به یک روش مناسبی که توسط حرکت گروهی ذرات بهاساس الگوریتم ، جستجوی فضای راه حل

 شوند . گیرد تا سرانجام همه ذرات در نقطه بهینه همگرا میاند ، با این امید که در این فرایند به یک موقعیت بهتری برسند ، صورت میروبرو شده

سازی به کمک الگوریتم گروه ذرات ، تولید تصادفی ذرات است . این ذرات هر کدام دارای بردار موقعیت و سرعت هستند اولین مرحله در بهینه

 ]37[گردد . برای ارزیابی کارایی هر ذره ، مقدار برازندگی آن باید تعیین شود . این برازندگی به کمک تابع هدف مشخص می

دست آورده کار گرفته شد استهالک انرژی بود . در مرحله بعد با توجه به  بهترین موقعیتی که هر ذره تا کنون بهاین تحقیق به تابع هدفی که در 

 شوند . روز میذرات به تاست و همچنین بهترین موقعیتی که توسط کل جمعیت تعیین شده است ، سرع

 

                                                     ( 7 ) 

      

    
1 1

2 2

( ) . - +1 -i i i i
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V t w V t c r t pbest x t

c r t gbest x t

 

 



 

  

 آینددست میضرایب ثابت شتاب هستند و با کمک آنالیز حساسیت به 2cو 1cموقعیت هر ذره ،  xسرعت ذره ،  vکه در این رابطه 

دست آورده است . بهترین موقعیتی که هر ذره تا کنون به pbestمقادیر تصادفی ،  2rو 1rانتخاب شد .  590در این تحقیق مقادیر این ضرایب 

gbest  بهترین موقعیتی که توسط کل جمعیت تعیین شده است وw آید .دست میبه .ی است که از رابطه 32وزن اینرسی 

 (8 )                                  1= +i i ix t x t V t  

 

(1)           1 2 2

max

max

iter iter
w w w w

iter


    

قیق آید که در این تحدست میمقادیر حداقل و حداکثر اینرسی وزنی هستند که با تحلیل حساسیت مقادیر آنها به w2و  w1که در این روابط 

 انتخاب گردید .  .59و  594ترتیب مقادیر آنها به

ی ذرات شروع د ، همهبا همسایگی فراگیر استفاده شو psoی الگوریتم ، اگر از گونهشود جدیدی پیدا می gbestکه در فرآیند جستجو ، وقتی

که همه کند . زمانیهای جدید در آن شروع به کاهش یافتن می pbestکنند و فضای جستجو با پیدا شدن جدید می gbestبه حرکت به سوی 

 است . gbestای که توسط الگوریتم یافت شده ، موقعیت همگرا شدند ، جواب بهینه gbestذرات موجود در گروه به 

 .نشان داده شده است 3طور نمایشی در شکل یک ذره در دو بعد ، بهتغییر موقعیت 

 

                                                           
17Inertia weight   
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kx  ، 1موقعیت کنونی ذرهkx   ، موقعیت اصالح شده ذره در مرحله بعدkv  ، 1سرعت کنونی ذرهkv  ی بعد ، سرعت اصالح شده ذره در مرحله

pbestv  سرعت ذره ناشی ازpbest  ،gbestv  سرعت ذره ناشی ازgbest  

 تغییر موقعیت ذرات – 1شکل 

طوری ، به یابدمی توسعه سازی بهینه -سازی شبیه مدل مسئله ، یدهایمشخص شدن ق ینآن و همچن یبا مشخص شدن تابع هدف و روند محاسبات

 یعنی ینموده ودر آن ورود یفتعر ینهعنوان تابع هزتابع به یکشوند . ابتدا یم مدلوارد  یصورت توابعمسئله ، به یریگیمتصم یرهایکه متغ

می فیموردنظر تعر یودتحت ق یاستهالک انرژ یعنیمساله  هاییو خروج یهشامل طول و ارتفاع اول بیشهیاهسد س یزموردنظر از سرر یهاداده

 .شودیم یینتع  جمعیت اعضای تعداد و تکرار تعداد ماکزیمم ، متغیرها پائین و باال حد ، مساله متغیرهای تعداد سپس.  گردد

 .  گرددمی یساز یادهپ PSO  الگوریتممسئله ،  یرهایبعد از مشخص شدن تعداد متغ

 یتمالگور یافته توسعه مدل اجرای  با برسد خود مقدار ماکزیمم به انرژی نسبی استهالک میزان که نحوی به متغیرها از بهینه ترکیب تعیین جهت

اند ، ارضاء نشده یتممربوط به توقف الگور یطاز شرا یککه هر  یکار خود را جهت انجام جستجو آغاز کرده و روند انجام محاسبات تا زمان

به جواب  لیدر جهت ندر این تحقیق  مدل توسعه یافته،   باشدیم تصادفیمساله به صورت  یکه نحوه جستجو در فضا ییآنجا از . یابدیادامه م

نه عنوان بیشیمرتبه اجرای مدل با یکدیگر مقایسه گردیده و بیشترین مقدار آنها به 35نتایج حاصل از  . یدگرد اجرا مرتبه 35بهتر و قابل قبول 

 استهالک انرژی و طول و ارتفاع پلکان متناظر با آن به عنوان هندسه بهینه مدل در نظر گرفته شد . 

طرح شماتیک سرریز پلکانی و پارامترهایی  .سد سیاه بیشه پرداخته شد دست آمده و مقایسه آنها با مقادیر اصلی سرریزونهایتاً به تحلیل نتایج به

 . نشان داده شده است 0، در شکل  کار برده شده اندهگیری بکه به عنوان متغیرهای تصمیم

 
 طرح شماتیک سرریز پلکانی با متغیرهای بهینه سازی - 2شکل

 نتایج و بحث -1

سازی جهت رسیدن به باالترین مقدار استهالک نسبی برنامه بهینه . سرریز پلکانی ارائه شده است هندسیسازی بهینهنتایج مربوط به در این قسمت 

تعداد  75عضو یا جمعیت با  355امل ش . الگوریتم  چندین بار اجرا شدو طول و ارتفاع متغیر متر مکعب بر ثانیه  065طراحی ثابت انرژی با دبی 

زمانی متوقف  الگوریتم گروه ذراتکند و در نهایت عملیات اجرایی به سمت مقدار بهینه حرکت می ع شایستگیتاب در هر تکرارباشد که میتکرار

باراجرا گردید و مقادیر  35مدل برای هر جمعیت  . متوالی به مقداری ثابت رسیده و دیگر تغییر نکندتکرار شود که تابع شایستگی در چندین می

. این نمودار تغییرات تابع ارائه شده است  psoاجرای مدل  مربوط بهنتایج 1شکل در  هر گروه بدست آمده است .ماکزیمم و مینیمم تابع هدف در 

. با توجه به این نمودار، الگوریتم زمانی متوقف میشود که مقدار تابع شایستگی به مقداری ثابت  دهدمختلف نشان می تکرارهایشایستگی را در 

سازی با اجرای برنامه بهینه.  انجام گرفته و سرعت همگرایی خوب است 35دهد که بهبود تابع شایستگی تا تکرار نشان میرسیده باشد. این نمودار 

 .  تعیین شدی مقدار استهالک انرژی شیب و بیشینه،  ارتفاع پله ها طول ومقادیر بهینه 
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 psoنتایج اجرای مدل  - 3شکل

 

همچنین با داشتن طول  .دست آمد به 355901باشد که برابر با متر می 590متر و ارتفاع  79.2به پله با طول  انرژی مربوطمقدار استهالک  ترینبیش

 بیشه خواهیم داشت :سیاه متری سد پایین 353گردد . با توجه به ارتفاع ها هم بهینه میها ، شیب و تعداد پلهو ارتفاع بهینه پله

        شیب بهینه
0.5

0.16
2.97

h
m

l
   

          هاتعداد بهینه پله
101

202
0.5

N   

.  بیشه مورد مقایسه قرارگرفتدست سیاهنتایج حاصل از اجرای مدل با مقادیر و اطالعات موجود از هندسه سرریز پلکانی سدپایین 3در جدول 

شه ارائه بیی سد سیاهتری نسبت به سرریز اجرا شدهتر و هندسه بهینهاستهالک انرژی بیش pso نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم

 . نموده است

 بیشه با مقادیر اصلی: مقایسه نتایج اجرای مدل بهینه ساز سرریز پلکانی سدسیاه 1جدول 
طول  عنوان

 پله

ارتفاع 

 پله

استهالک 

 انرژی

 355901 590 79.2 مقادیر مدل بهینه ساز 

 0900. 3975 3944 بیشهمقادیر سدسیاه

 باشد زیاد نمی های تصادفیمعیتهای حاصل از جاختالف کم بین مقادیر بدست آمده برای متغیرهای مساله بیانگر این است که پراکندگی بین جواب

 ند .کها میزان استهالک انرژی کاهش پیدا میپلهها با افزایش ارتفاع دهد که به ازای دبی ثابت و مستقل از طول پله( نشان می7نتایج ) جدول

 به ازای دبی و طول ثابت pso: نتایج اجرای مدل  2جدول 

averageH
  

h L /3)3Q(m num 

500003 004 5 810 5 

11043 001 5 810 2 

11 008 5 810 3 

18073 5 5 810 4 

18017 502 5 810 1 

18048 504 5 810 1 

18044 501 5 810 7 
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18042 508 5 810 8 

17041 2 5 810 1 

17012 201 5 810 50 
ایش پیدا زهمچنین نتایج اجرای الگوریتم حاکی از آن است که به ازای دبی ثابت و مستقل از ارتفاع پله با افزایش طول پله میزان استهالک انرژی اف

 (1کند . ) جدول می

 به ازای دبی و ارتفاع ثابت pso:  نتایج اجرای مدل  3جدول 

averageH
  

h L Q(m3/3) num 

18073 5 5 810 5 

18011 5 502 810 2 

11051 5 504 810 3 

11031 5 501 810 4 

11011 5 508 810 1 

11075 5 2 810 1 

11081 5 202 810 7 

11018 5 204 810 8 

500008 5 201 810 1 

500057 5 208 810 50 
ه گرفت با افزایش توان نتیجباشد میبا توجه به نتایج دو جدول فوق و همچنین با توجه به اینکه مقدار شیب برابر با حاصل تقسیم ارتفاع به طول می

 میزان شیب میزان استهالک انرژی کاهش خواهد یافت .

 گیرینتیجه -2

انرژی مربوط به مقدار استهالک  ترینبیشاستفاده شد .  psoسازی هندسی سرریزهای پلکانی از الگوریتم فراکاوشی در این تحقیق به منظور بهینه

اصلی  ا مقادیرب  pso با مقایسه مقادیر بهینه شده توسط الگوریتم .دست آمد به 355901باشد که برابر با متر می 590متر و ارتفاع  79.2پله با طول 

بیشه ارائه نموده ی سد سیاهتری نسبت به سرریز اجرا شدهتر و هندسه بهینهاستهالک انرژی بیش مدل موردنظربیشه مشخص گردید که سد سیاه

کند و دا میکاهش پیها میزان استهالک انرژی ها با افزایش ارتفاع پلهدهد به ازای دبی ثابت و مستقل از طول پلهاست . بررسی نتایج نشان می

با توجه به روند  دهدیمتایج نشان ن کند .به ازای دبی ثابت و مستقل از ارتفاع پله با افزایش طول پله میزان استهالک انرژی افزایش پیدا می همچنین

 ان به عنوان روشی موثر جهتتو، این الگوریتم را میهدف و مشاهده سرعت و قدرت همگرایی تابع  گروه ذراتالگوریتم  اجرای برنامه توسط

گردد معرفی نمود .به رسیدن به باالترین مقدار استهالک نسبی انرژی  تعیین بهترین ترکیب از ابعاد سرریز پلکانی که منجر
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