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 چکیده

نامیده  1هر مانعی که بر سر راه جریان قرار گیرد و باعث شود تا آب در پشت آن باال آمده و بر سرعت آب ضمن عبور از روی آن افزوده شود، سرریز

گیرند. های انتقال آب برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار میروند که در سیستمهای هیدرولیکی بشمار میترین سازهشود. سرریزها یکی از مهممی

، مورد پایین دستها در انتقال حجم باالی آب به یکی از انواع سرریزهای جانبی هستند که با توجه به توانایی آن (CSC) 2سرریزهای لبه تیز ترکیبی

ها تاثیر قابل اند. تعیین ابعاد بهینه این سرریزها دارای اهمیت بسزایی است و بهینه نمودن وزن آنهای اخیر قرار گرفتهتوجه بسیاری از محققین در سال

جه ها مورد توسیاری از زمینهسازی در بهای طرح خواهد داشت. الگوریتم ژنتیک به عنوان یک ابزار مناسب جهت بهینهتوجهی در کاهش هزینه

یابی گردد. به این منظور محققین قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی بهینه

استا پس از انجام آنالیز حساسیت، ساختار مناسبی برای ( مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این ر5002های مارتینز )سرریزهای مورد استفاده در آزمایش

و می  هالگوریتم ژنتیک ارائه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که روش الگوریتم ژنتیک از قابلیت باالیی در بهینه سازی برخوردار بود

 تواند وزن سرریزهای لبه تیز ترکیبی را به میزان قابل قبولی کاهش دهد. 

 

 . تيز ترکيبی، الگوریتم ژنتيکلبه سازي، آناليز حساسيت، سرریزهايواژه: بهينه کليد

 

 . مقدمه1
نامیده  3هر مانعی که بر سر راه جریان قرار گیرد و باعث شود تا آب در پشت آن باال آمده و بر سرعت آب ضمن عبور از روی آن افزوده شود، سرریز

کل لبه دو نوع از لحاظ شباشد. شرایط دبی و شرایط انتهایی قابل تقسیم به انواع مختلفی میاز لحاظ شکل باز شدگی، شکل لبه، . سرریزها ]1[شودمی

ای های هیدرولیکی بشمار می روند که در سیستم های انتقال آب برسازه ترینسرریز لبه تیز و لبه پهن وجود دارد. سرریزهای لبه تیز جانبی یکی از مهم

اهش ک اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربرد سرریزهای جانبی می توان به کنترل سطح آب در پروژه های آبیاری، جداسازی رسوب و

خازن ها و مها، کانالها اشاره نمود. همچنین این نوع سرریزها جهت برداشت مقدار معینی آب از رودخانهبار بستر، زهکشی و محافظت در برابر سیالب

ها در انتقال یکی از انواع سرریزهای جانبی هستند که با توجه به توانایی آن( CSC)4سرریزهای لبه تیز ترکیبی. ]5[سدها بصورت فراوانی کاربرد دارند

گوناگونی  ترکیبی دارای مقاطع عرضیسرریزهای لبه تیز اند. های اخیر قرار گرفتهحجم باالی آب به پایین دست، مورد توجه بسیاری از محققین در سال

 باشند. ای میذوزنقه -مستطیلی و مثلثی -ای، مثلثیذوزنقه -مستطیلی، مستطیلی -ها سرریزهای لبه تیز ترکیبی مستطیلیترین آنهستند که مرسوم

با ترکیب خطی  ]3[شاره نمود. مارتینز و همکارانتوان به تحقیقات زیر اتاکنون مطالعات فراوانی در زمینه سرریزهای لبه تیز انجام شده است که می

ه بود بدست تمعادالت دبی سرریزهای لبه تیز مثلثی ساده، معادله جهانی دبی را برای یک سرریز لبه پهن مثلثی ترکیبی که از دو قسمت مثلثی تشکیل یاف

 نمودند. بررسی تخت تاج با جانبی در سرریزهای المانی طوربه را تخلیه ضریب ]4[ همکاران سوامی و. آوردند

پهنای  و ارتفاع برای مختلف اندازه سه با ]2[ آقایاری. است شده گرفته نظر در ریز سر تاج پهنای و ارتفاع متغیرهای برای حالت یک فقط تحقیق، این در

تکنیک شبکه عصبی را با  ]6[ یونال و همکاران نمود. تعیین مستطیلی هایکانال در را و تخت مایل جانبی سرریزهای المانی آبدهی روابط سرریز تاج

های مستقیم با مقطع ترکیبی مقایسه کردند و مشخص شد که مدل شبکه عصبی مصنوعی به های یک بعدی و دو بعدی تخمین ظرفیت دبی در کانالروش

با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، ضریب  ]7[ بجستانقبادیان و شفاعی  دهد.های موجود از خود نشان میلحاظ آماری، نتایج بهتری نسبت به سایر روش

                                                           
Weir1 

Compound Sharp Crested Weir2 
Weir3 

Compound Sharp Crested Weir4 
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ای تجربی موجود، قادر هردند و دریافتند که نتایج حاصل از شبکه عصبی مصتوعی با دقت باالتری نسبت به روشک یابیتخلیه سرریزهای جانبی را بهینه

تیز گردآوری کردند و با یشگاهی دیگری را از چهار سرریز ترکیبی لبههای آزماداده ]8[جان و همکاران است ضریب تخلیه سرریز جانبی را تعیین نماید.

قابل قبول است و آن را برای انواع دیگر  SCSتایید نمودند که روش خطی محاسبه معادله دبی برای سرریزهای  ]3[ بحث روی مقاله مارتینز و همکاران

ابعاد بهینه این  انجام یافته در زمینه سرریزهای لبه تیز ترکیبی بدیهی است که تاکنون تعیینبا بررسی تحقیقات  سرریزهای ترکیبی لبه تیز گسترش دادند.

یبی بگونه ای کسرریزها مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. لذا در این مقاله سعی گردیده است تا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، ابعاد سرریزهای تر

عبوری از روی سرریز ماکزیمم باشد طوری که ضریب انتقال دبی سرریز نیز دارای مقدار بهینه باشد. در ادامه به تحقیقات یابی  گردد که میزان دبی بهینه

 های مختلف اشاره گردیده است. سازی ابعاد و شکل سازهصورت گرفته در زمینه استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه

ثر نمودن ها حداکسازی مخزن سد انجام داده و به نتایج مطلوبی رسیدند. هدف آنز الگوریتم ژنتیک در بهینهمطالعاتی در مورد استفاده ا ]9[است و هال

 سود حاصل از تولید نیرو و تامین آب کشاورزی تحت شرایط ثابت ذخیره و آزادسازی آب از مخزن بود. مطالعات این پژوهشگران نمایانگر مزیت

سازی برای بهینه GA1نیز از  ]10[ریزی پویا بوده است. واردلو و شریفهای بهینه سازی از قبیل برنامهر از روشالگوریتم ژنتیک نسبت به برخی دیگ

رواناب استفاده نمود.  -برای کالیبره کردن مدل بارش GAبه طور موفقیت آمیزی از  ]11[برداری از مساله تک مخزنی به خوبی استفاده کردند. ونگبهره

 ]13[ارانهای توزیع آب پرداختند. مورفای و همکای مانند سیستمهای شاخهسازی شکل شبکهبا استفاده از الگوریتم ژنتیک به بهینه ]15[ینچولتر و ساو

در بهینه سازی شبکه ذخیره آب توسط  GAای از سازی شبکه ذخیره آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه نمود. حالت تکامل یافتهمدلی جهت بهینه

سازی شبکه ذخیره آب باشد. این روش برای بهینهمی GAسازی نشانگر برتری های بهینهارائه شد که مقایسه آن با سایر روش ]14[دندی و همکاران

نی را با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل نمود. های زیر زمیمساله آلودگی آب 1994در سال  ]12[نیویورک مورد استفاده قرار گرفت. ریتزل و همکاران

سازی سدهای بتنی وزنی استفاده کردند. در این پژوهش هزینه ساخت سد به عنوان تابع هدف و نوع از الگوریتم ژنتیک برای بهینه ]16[مارکو و همکاران

سازی با مقادیر ساله تعریف شدند. با مقایسه نتایج حاصل از بهینهریزی و نیروی برکنش آب به عنوان متغیرهای طراحی ممصالح مورد استفاده، دمای بتن

نیز از الگوریتم ژنتیک و  ]71[نورانی سازی سدهای بتنی وزنی برخوردارست.توان دریافت الگوریتم ژنتیک از پتانسیل باالیی در بهینهواقعی طراحی می

سازی را مورد مقایسه قرار داد. کاردان و استفاده نمود و نتایج حاصله از دو الگوریتم بهینهها سازی ابعاد کانال( جهت بهینهACO) 2کلونی مورچگان

از پتانسیل  یابی نموده و نشان دادند که الگوریتم ژنتیکهای آبی را بهینههای فشار قوی انتقال آب نیروگاهبا استفاده از الگوریتم ژنتیک لوله ]18[کماسی

 زی مسائل پیچیده برخوردار است. ساباالیی در زمینه بهینه

 

 . الگوریتم ژنتیک2
و پس از آن این الگوریتم به طور وستتیعی در مستتائل   ]91[میالدی معرفی گردید 1976در ستتال  3روش الگوریتم ژنتیک نخستتتین بار توستتط جان هلند 

زیرزمینی  هایهای هیدرولوژیکی و پمپاژ آبکالیبراسیون، مدلهای ستاختمانی،  های آبرستانی، ستازه  ستازی شتبکه لوله  مهندستی به ویژه در مستائل بهینه  

رود زیرا روش الگوریتم ژنتیک در ها بشتتمار می( از توانمندترین روشGAستتازی، الگوریتم ژنتیک )های بهینهدر میان روشمورد استتتفاده قرار گرفت. 

الگوریتم ژنتیک به مشتقات . ]50[توان موارد زیر را نام بردکه به عنوان مثال می باشدی مییهاسازی دارای برتریهای مرسوم در بهینهقیاس با ستایر روش 

ه نماید. بنابراین مشتتتتق ناپذیر بودن تابع هدف بر حل مستتت ل گیری در تابع هدف استتتتفاده میتتابع هتدف نیاز ندارد و فقط از ارزیابی متغیرهای تصتتتمیم  

وانایی باشتتد. این الگوریتم تستتازی مشتتتق پذیری تابع هدف میند روش الگرانژ شتترا اولیه در بهینهکند در حالی که در روشتتی مانمحدودیتی اعمال نمی

یان بسیار دشوار و های مبتنی بر گرادسازی را دارد. کارایی الگوریتم ژنتیک در فضای طراحی نامناسب و پیچیده که با روشهای بهینهتلفیق با ستایر روش 

ستتد به طور ت وری و تجربی اثبات شتتده استتت. الگوریتم ژنتیک برای اجرای جستتتجوی موثر فقط به مقادیر تابع هدف نیاز  ریا حتی غیر ممکن به نظر می

تری جلوه های جستتتتجو روش مناستتتبگیرد که این ویژگی الگوریتم ژنتیک را نستتتبت به ستتتایر روشدارد و اطالعات از پیش تعیین شتتتده را نادیده می

 . ]50[دهدمی

اشند به بهای اولیه مس له میها )والدین( که در حقیقت پاست  ستازی تابع هدف در هر مرحله از یک نستل تحت عنوان کروموزوم  برای بهینه GAدر روش 

رستیم. در الگوریتم ژنتیک هر کروموزوم نشتتان  باشتتند( میهای ثانویه مستاله مفرو  می ها )فرزندان که در حقیقت پاستت یک نستل جدید از کروموزوم 

تواند به صورت شود میمی این پاست  بستته به نوع کدستازی مست له که با توجه به خصتوصتیات مس له تعیین       باشتد، نده پاستخی از مست له مورد نظر می  ده

                                                           
Genetic Algorithm1 

Ant Colony Optimization2 

John Holland3 
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 دهای صفر ویک )کدسازی باینری( مطرح گردد. در فرآیند الگوریتم ژنتیک برای ایجاماتریستی از اعداد حقیقی )کدستازی حقیقی(، یک رشتته از بیت   

ادغام، جهش  های ژنتیکی شامل باز تولید،گیرد سپس عملگرهای جدید با محاستبه میزان برازندگی هر عضتو نسل فعلی به آن عضو امتیازی تعلق می  نستل 

ازندگی جدید بریابد که معموال نسل گردد و نسل جدید جایگزین نسل پیشین شده و این چرخه ادامه میو انتخاب اعمال شتده و جمعیت جدید ایجاد می 

رد نظر رسد که یا به حداکثر نسل مورد نظر رسیده باشیم یا همگرایی مواین فرآیند جستتجو زمانی به پایان می . های پیشتین دارد بیشتتری را نستبت به نستل   

ارای اهمیت د 4و جهش 3رش، ب2، انتخاب1گذاریهای شاخصک عملگردر الگوریتم ژنتیهای توقف دیگری برآورده شوند. حاصتل شتده باشد و یا معیار  

 ].50[د و کارایی باالیی هستن

 

 . بهینه سازی سرریز با استفاده از الگوریتم ژنتیک3

 تابع هدف. 1.3

بیشتینه نمودن دبی عبوری از روی سرریز به عنوان تابع هدف انتخاب شده است. با تعریف تابع دبی عبوری سرریز به عنوان   ستازی سترریز،  در مستاله بهینه 

رح نیز کاهش های طشتتود هزینهیابد که موجب میگردد بلکه میزان فوالدی مصتترفی نیز کاهش میمیبهینه حجم آب انتقالی عالوه بر اینکه  ،هدف تابع

گیرد. میبه عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار  ]3[آزمایشات مارتینز و همکارانجهت بررستی درستتی نتایج، سترریزهای ترکیبی بکار رفته در    یابد. 

 شود:سازی تابع هدف به صورت زیر تعریف میدر یک مساله بهینه

(1         )                                                                                                                                                                           minC W x     

،تابع هدف Cکه xWو وزن سرریز xایذوزنقه-( سرریز لبه تیز ترکیبی مستطیلی1در شکل )باشد. بردار متغیرها می )CRTSC5(  نشان داده شده

 است.  ای تشکیل یافتهمستطیلی و یک سرریز ذوزنقهاز یک سرریز  CRTSCسرریز . است
 

 
 (CRTSC)ايذوزنقه -تيز ترکيبی مستطيلیسرریز لبه -1 شکل

 

 که از یک سرریز ناقص مثلثی و دو سرریز مستطیلی تشکیل شده است ارائه گردیده است. )CTRSC6(مستطیلی -نیز یک سرریز ترکیبی مثلثی 5 در شکل

 
 (CTRSC)مستطيلی  -تيز ترکيبی مثلثیسرریز لبه -2شکل 

2هد آب  ،1bمنظور کرد عبارت استتتت از عر   ستتترریز ستتتازیتوان در بهینهمتغیرهای طراحی که می (5( و )1شتتتکل )با توجه به  1,h h و زاویه .

متغیرهای طراحی x( نشان داده شده است. 5( و )1ای )در شکل ه 

                                                           
Fitness Scaling 2 

Selection 3 

Cross Over 4 

Mutation5 

Trapezoidal Sharp Crested weir-RectangularCompound 1 
Rectangular Sharp Crested weir-Compound Triangular2 
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(5       )                                                                                                                                                                         1 1 2, , ,x b h h     

 توان به صورت زیر بیان نمود:  ای را میذوزنقه-ارتفاع سرریز باشد تابع وزن سرریز مستطیلی Hعر  سرریز و  B( اگر 1مطابق شکل )

(3)                                                                                                . . tan . .1
2

1 1 2 22
2CRTSCW x A t B H b h b h h t


 
  

       
  

 

 مثلثی را طبق رابطه زیر تعریف نمود: -نیز می توان تابع وزن سرریز مستطیلی 5 با توجه به شکل

(4)                                                                                                 
tan

. . . .
2
2

1 1 2 12
2CTRSC

b
W x A t B H b h b h t


 

  
       

  
  

 

بی سازی برای دو نوع سرریز ترکیدامنه تغییرات متغیرهای بکار رفته در بهینه باشد.وزن مخصوص فوالد میضخامت سرریز و t(  4( و )3در روابط )

 باشد. ( می1بصورت جدول )

 

 ]3[هاي ترکيبیسازي سرریزي بکار رفته در بهينهدامنه تغييرات متغيرها -1 جدول

 CRTSC 2rdC 1rdC 2h 1h 1bسرریز 

288/0-286/0 610/0-290/0 1/16-11 1/6-1 20-52 

 CTRSCسرریز
rdC 2h 1h 1b 

615/0-290/0 9/16-11 9/6-1 20-52 

,ضرایب ,
2 1rd rd rdC C Cاند.  در ادامه تعریف شده 

 

 سازي قيد بهينه -3-2

 سازی مقدار دبی مورد نظر را از خود انتقال دهند. لذا در مسالهبتوانند پس از بهینهبا توجه به متغیرهای طراحی تعریف شده، سرریزهای ترکیبی باید 

معادله دبی ای ذوزنقه -برای سرریز مستطیلیگردد. سازی سرریزهای ترکیبی، میزان دبی عبوری از روی سرریز به عنوان قید بهینه سازی تعریف میبهینه

 :]1[تواند به صورت زیر نوشته شودمی

(2 )                                                        3/ 2 3/ 2 5/ 2

1 1 1 2 2 2 1

2 2 8
2 (2 ) 2 2 tan( )

3 3 15 2
CRTSC rd rd etd

Q x C g b h C gb h C g h


   

 مراجعه نمود. ]1[توان به مرجع( در سرریزهای مستطیلی هستند که برای محاسبه آنها می1ضریب دبی برای تاج باالیی و پایینی شکل) 2rdCو  1rdCکه

/3عبارت 2

1 1 1

2
2 (2 )

3
rdC g b h 3نگر مقدار دبی عبوری از دو مستطیل کوچک سرریز، عبارتبیا/ 2

2 2 2

2
2

3
rdC gb h بیانگر دبی عبوری از مستطیل بزرگ

/5سرریز و عبارت 2

1

8
2 tan( )

15 2
etd

C g h


 رابطه دبیمثلثی  -برای سرریز مستطیلیباشد. ( می1های مثلثی سرریز ترکیبی )شان دهنده دبی عبوری از گوشهن 

 :]1[تواند به شکل زیر مورد استفاده قرار گیردمی

(6 )                                                                                            5/ 2 5/ 2 3/ 2
2 1 1 1

8 2
2 tan( )( ) 2 (2 )

15 2 3
CTRSC td e e rdQ x C g h h C g b h


   

heزاویه شکاف، آیند که زیر بدست میبصورت ehو tdCمقادیر عبارات باشد. مثلثی میضریب دبی برای سرریز rdCکه Khh  هد

برای hKو Qبرای محاسبه  tdCهای سطحی خواهد بود. مقادیر میزان تصحیح هد است که وابسته به اثرات ویسکوزیته و تنشhKموثر آب، و 

/3( عبارت6در رابطه ) (بدست آورد.]1[توان از روی نمودارهای مربوطه )مرجعرا میehتعیین مقدار  2
1 1

2
2 (2 )

3
rdC g b h  نشان دهنده دبی عبوری از

/5های کناری سرریز وعبارتمستطیل 2 5/ 2
2 1

8
2 tan( )( )

15 2
td e eC g h h


باشد. بیانگر عبوری از قسمت میانی سرریز می 

ابع ت توان جهت اعمال قیدها به تابع هدف استفاده نمود اما روش رایج در الگوریتم ژنتیک استفاده ازهای مختلفی میهای فراکاوشتی از روش در الگوریتم

به صورت  توان به ترتیبکه در مقاله حاضتر نیز روش فو  مورد استتفاده قرار گرفته است. تابع برازندگی برای دو حالت فو  را می   ]19[باشتد جریمه می

 زیر تعریف نمود:  
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 CRTSCالف( سرریز لبه تیز ترکیبی 

(7                            )                                                                                                                         1Fitness CRTSC CRTSCW W PQ
  

 
 

 CTRSCب( سرریز لبه تیز ترکیبی

(8                              )                                                                                                                      
 1Fitness CTRSC CTRSCW W PQ

  
  

(8باشد. در رابطه )می CRTSCضریب جریمه دبی عبوری از سرریز نوعCRTSCPQو تابع هدفCRTSCWبع برازندگی،ات FitnessW(7در رابطه )

CTRSCW و تابع هدفCRTSCPQ  سرریز نوعضریب جریمه دبی عبوری ازCTRSC بوده و مقدار نیزشود. مقدارپنالتی تعریف می توان تابع

 باشد که با توجه به مساله و با اجرای برنامه به ازایعددی بین صفر و یک میشود.  های مختلف مقدار مناسب آن انتخاب می 

 

 . مطالعه موردی 4
Martinez  تلف عاد مخببر روی ستترریزهای ترکیبی انجام دادند و برای انواع ستترریزهای ترکیبی با ا ای راآزمایشتتات گستتترده 5002و همکاران در ستتال

ه ارائه شده، نتایج این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته و مقدار دبی بهینه شدستازی  بهینهمقدار دبی عبوری را اندازه گرفتند. برای بررستی کارایی مدل  

و  CRTSCبرای ستترریز ترکیبی  و همکاران Martinez( نتایج آزمایشتتات 5اه مقایستته گردیده استتت. در جدول ) گیری شتتده در آزمایشتتگ اندازهبا دبی 

CTRSC  .ارائه شده است 

 ]CRTSC]3 شرایط مختلف آزمایشگاهی و نتایج مربوط به آن براي سرریز -2 جدول

 دبی  خصوصيات سرریزهاي مرکب  کانال  

 نوع سرریز
شماره 

 اجرا

 عر 

(cm) 
  شیب

1h 

(cm) 
2h 

(cm) 
1b 

(cm) 
2b 

(cm)  rdC 
tdC  

Q 
(cms) 

سرریز

CRTSC 
1RT 149 001/0 

 
3/1 3/11 52 50 90 29/0 287/

0 

279/

0  

01463/

0 
سرریز

CTRSC 
1RT 100 002/0 9/6 9/16 40 50 90 615/0 279/

0 

00806/

0 
 

 . تحلیل حساسیت  5
 ردد. در اینگکارایی الگوریتم ژنتیک به انتخاب درست عملگرهای آن بستگی دارد از اینرو با انجام تحلیل حساسیت بایستی آرایش بهینه الگوریتم تعیین 

 Single Point ،Twoعملگر برش )3، (Roulette ،Tournament ،Uniformعملگر انتخاب )3(، Rank ،Top ،Proportionگذاری )عملگر شاخص 3مقاله 

Points ،Uniform 5( و( عملگر جهشUniform،Adaptive Feasible  )جمعیت، . همچنین برای تعیین بهترین اندازه ]18[اندمورد مقایسه قرار گرفته

ند بنابراین کها استفاده میمقدار مختلف اندازه جمعیت اجرا شده است. از آنجا که الگوریتم ژنتیک از روش احتماالتی برای تولید نسل 2الگوریتم برای 

نجش مورد استفاده به عنوان مالک س هابرای تعیین پارامترهای بهینه الگوریتم، تابع برازش برای هر یک از پارامتر چندین مرتبه محاسبه شده و میانگین آن

کرار بزرگ رود. اگر تعداد دوره تسازی به شمار میهای بهینهترین معیار خاتمه الگوریتمقرار گرفته است. ماکزیمم تعداد دوره تکرار نیز به عنوان رایج

ی پاس  و اگر تعداد دوره تکرار کم باشد احتمال جستجوی کامل فضایابد سازی افزایش میهای انجام یافته و در نتیجه زمان بهینهانتخاب شود تعداد تحلیل

های یابد. با این توضیح پیداست که انتخاب مقدار مناسب تعداد تکرار برای الگوریتم ژنتیک جهت رسیدن به جوابهای بهینه کاهش میو رسیدن به جواب

تکرار حاصل شده  100انتخاب شده و همگرایی در حدود  100یت تعداد بهینه تکرار ترین زمان حائز اهمیت است که با انجام آنالیز حساسبهینه در کم

 شود. ( حاصل می3به ترتیب به صورت جدول ) Shastaاست. با انجام تحلیل حساسیت آرایش بهینه الگوریتم ژنتیک برای سد شهریار و 

 

 CRTSCو CTRSC سرریزآرایش بهينه الگوریتم ژنتيک براي  -3 جدول

Method 
Option 

CTRSC CRTSC 

100 80 Population Size 
100 100 Generation 
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Rank Rank Fitness Scaling 

Method 

Tournament Roulette Selection Method 

Two Points Single Point Cross Over Method 
Adopt Feasible Adopt Feasible Mutation Method 

 

 . نتایج و بحث 6
وCRTSCگرفتن وزن سرریز به عنوان تابع هدف و میزان دبی عبوری از روی آن به عنوان قید، نحوه همگرایی الگوریتم برای دو نوع سرریزبا در نظر 

CTRSCنشان داده شده است. ( 4( و )3های )ترتیب در شکلب 

 

                       
 CTRSCنمودار همگرایی الگوریتم ژنتيک براي سرریز ترکيبی -4 شکل         CRTSCترکيبینمودار همگرایی الگوریتم ژنتيک براي سرریز  -3 شکل

 

ها و بهترین جواب برای نشان دادن کارایی روش ارائه شده آورده شده است. از لحاظ آماری و احتماالتی اگر ( میانگین جواب4( و )3های )در شکل

ن بار یاختالف بین این دو مقدار کم باشد احتمال رسیدن به جواب مناسب بیشتر است. ولی جهت تضمین دستیابی به جواب مناسب الزم است برنامه چند

 بار اجرای برنامه مورد بررسی قرار گرفته است.  8و  6، 4نسل،  100عاتی با تعداد اجرا گردد. برای موارد مطال

باشد. در این حالت متر مکعب می 124/589متر مکعب و بهترین جواب  182/315بار اجرای برنامه مقدار میانگین جواب  4در  CRTSCبرای سرریز

متر مکعب و  625/313بار اجرا میانگین جواب و بهترین جواب به ترتیب  6است. در  1/5و پراکندگی نسبی % متر مکعب 657/10انحراف استاندارد 

بار اجرا با میانگین  8شود و به ازای حاصل می 68/1متر مکعب و پراکندگی نسبی % 597/7باشد که مقدار انحراف استاندارد متر مکعب می 81/305

سرریزخواهد بود. برای  54/0متر مکعب و پراکندگی نسبی % 92/3متر مکعب، انحراف استاندارد  758/302ب متر مکعب و بهترین جوا 935/312

CTRSC  باشد. در این حالت انحراف استاندارد متر مکعب می 607/191متر مکعب و بهترین جواب  675/198بار اجرا مقدار میانگین جواب  4در

متر مکعب  348/187متر مکعب و  02/194بار اجرا میانگین جواب و بهترین جواب به ترتیب  6است. در  71/1پراکندگی نسبی % متر مکعب و 214/8

متر مکعب  167/195بار اجرا با میانگین  8شود و به ازای حاصل می 13/1متر مکعب و پراکندگی نسبی % 189/2باشد که مقدار انحراف استاندارد می

 خواهد بود.  36/0متر مکعب و پراکندگی نسبی % 104/3متر مکعب، انحراف استاندارد  542/180 و بهترین جواب

 53/3به %CRTSCسرریزشود با افزایش تکرارها پراکندگی نسبی کاهش یافته و اختالف میانگین جواب و بهترین جواب برای همان طور که مالحظه می

مرتبه اجرای برنامه و تعداد  8گیرد. در نتیجه با بار تکرار برای اجرای الگوریتم مورد استفاده قرار می 8رسیده است. لذا  5/6به % CTRSCسرریز و برای

کافی باشد. در جدول های حاصله رسد جهت تضمین درستی جوابتحلیل انجام شده است که به نظر می 800نسل برای هر مورد مطالعاتی حدود  100

 ارائه شده است.  وزن سرریز( درصد کاهش 2)

 

 نتایج بهينه بدست آمده با استفاده از الگوریتم ژنتيک  -5 جدول
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 Q نوع سرریز

tdC rdC  
1h 2h 1b 2b  W N  optW N 

 CRTSC 01723/0 279/0 287/0 29/0 ْ8/95 27/1 04/13 12/56 50 46/92 316/78سرریز 

 CTRSC 00916/0 279/0 29/0 ْ5/93 44/8 31/18 36/45 50 74/80 08/73سرریز 

 

 . نتیجه گیری7
تابع هدف و  ،ستازی مقید برای یافتن ابعاد سترریز با تابع هدف وزن و قید دبی ماکزیمم استتفاده گردید. به دلیل پیچیدگی مس له   در این مقاله از مدل بهینه

های مرستوم ریاضتی دشتوار استت از اینرو از روش هوشمند الگوریتم ژنتیک استفاده گردیده است. با توجه به قابلیت جستجوی     قید، استتفاده از الگوریتم 

مستتتاوی  CRTSCوزن ستتترریز نوع موارد مطالعاتی را به میزان قابل قبولی کاهش دهد. کاهش  وزنالگوریتم و کارایی باال، این روش توانستتتته استتتت  

 سرریزسازی هینهتاثیر را در بارتفاع شکاف از کف سرریز بیشترین باشد. با بررسی نتایج معلوم گردید پارامتر می CTRSC %48/9و سرریز نوع  %96/17

ف احی بدستتت آمده اختالستتازی نباید با مقادیر موجود که از استتتانداردهای طرستتازی این استتت که نتایج حاصتتله از بهینه دارد. نکته مهم در روند بهینه

فاحشتی داشتته باشتند. در مقاله حاضتر مقدار ضرایب    
rdC ،tdC 2وbاند اما مقدار این ضرایب به پارامترهای متغییر به صورت ثابت در مساله اعمال شده

سازی های بهینهتوان به این مساله توجه نمود. استفاده از سایر روشافزایش دقت نتایج به دست آمده در تحقیقات آینده، میلذا برای . مست له بستگی دارند 

 تر خواهد بود.   های بهینهیابی به جواب، .. گزینه دیگری در راستای دست ACOفراکاوشی مانند روش 
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