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بهينه جانمايي و ابعاد شبکه  يدر طراحجامعه مورچگان  يساز جديد الگوريتم بهينه يبند فرمول
 دار  پمپ يفاضالب خانگ يآور جمع

  
  *١يرامتين معين

  
  

  چکيده
  

 ي، ابتکاراي مرحله تک يجامعه مورچگان، روش يساز بهينهجديد الگوريتم  يبند فرمول يها با استفاده از قابليت پژوهشدر اين 
دار و  پمپ يفاضالب خانگ يآور جمعو ابعاد شبکه  ييبهينه جانما يطراح مسألهحل همزمان  يبرا يقضاوت مهندس يو بر مبنا

نظر در  مسألهها به عنوان متغير تصميم  دست لوله باالدست و پايين يها تراز گره ي. در الگوريتم پيشنهادشود يمارائه  يثقل
جامعه  يساز بهينهجديد الگوريتم  يبند ها با استفاده از فرمول لولهدست  پايينباالدست و  يها شود. با تعيين تراز گره يم گرفته

با شيب معلوم  يشبکه فاضالب خانگ ييتعيين جانما يبرا يقضاوت مهندس يو بر مبنا ي، ابتکاراي مرحله تک يمورچگان، روش
فرم اوليه  يکارگير هحل شده و با نتايج حاصل از ب ياي با استفاده از الگوريتم پيشنهاد شود. مسائل نمونه يها ارائه م لوله

ين در تعي يقضاوت مهندس يبر مبنا يابتکار يها و روش لوله يجامعه مورچگان در تعيين تراز کارگذار يساز بهينهالگوريتم 
بهينه  يطراح مسألهمناسب در حل  ي، روشيست که الگوريتم پيشنهادا  دهنده آن شود. نتايج نشان يشبکه، مقايسه م ييجانما

  است. يدار و ثقل پمپ يفاضالب خانگ يآور و ابعاد شبکه جمع ييهمزمان جانما
  

، جامعه مورچگان يساز بهينهجديد الگوريتم  يبند ، فرموليفاضالب خانگ يآور جمعشبکه جانمايي، ، ابعاد :ي كليديها واژه
 طراحي بهينه همزمان.
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  مقدمه
ساخته شده  يها از سازه يبخش مهم يفيزيک يها شبکه

ثير أدر اين جوامع را تحت ت ياست که زندگ يجامعه بشر
 يها شبکهتوان به  يم ها شبکهدهد. از جمله اين  يقرار م

 يآور جمع، توزيع برق، توزيع گاز و يتوزيع آب شهر
ساخت  معمول طور کرد. بهاشاره  يخانگ فاضالب

پرهزينه است و اعمال  يي فيزيكي کارها شبکه
 سببشبکه  يترين تغيير در ساختار و پارامترها کوچک

. به عنوان نمونه، در شود يمها  هزينه اديزکاهش 
ت يشبکه (موقع ييجانمار ييع آب، با تغيتوز يها شبکه

شبکه  يها المان ي) و پارامترهاها پمپرها و ي، شها لوله
توان در  ي) مها پمپو هد  ي، دبها لولهجنس و قطر  مانند(

د. بنابراين، امروزه فرآيند کر ييجو ها صرفه نهيهز
هاي فيزيكي با  و ساخت شبكه يطراح يبرا يساز بهينه

 ياست. طراح گران پژوهشهدف کاهش هزينه مورد توجه 
 يين جانماييي فيزيكي شامل دو بخش تعها شبکهبهينه 

بهينه آن در  يابعاد و ساير پارامترها نييتعبهينه شبکه و 
 يمشخص است. شايان ذکر است که طراح يييک جانما

 ين دو بخش مستقل از يکديگر نيست و طراحيبهينه ا
همزمان اين دو  در نظر گرفتنيک شبكه بهينه نيازمند 

  . بخش است
مورد استفاده در  يفيزيک يها شبکهترين  از مهم ييک

است كه  يفاضالب خانگ يآور جمعشبکه  يجامعه بشر
و انتقال  يمناطق مسکون يفاضالب توليد يآور جمعبراي 

د. عدم وجود شبکه شو يخانه احداث م آن به تصفيه
جامعه ، سالمت يفاضالب خانگ يآور جمع يمناسب برا

 يها شبکهکن احداث ياندازد. ول يرا به خطر م يبشر
 يبرانه بود و يپرهز يکار يفاضالب خانگ يآور جمع

الزم است که به عنوان  ،نهين هزيبا کمتر يا شبکهاحداث 
 يطراح مسألهشود.  يساز مدل يساز بهينه مسألهک ي

 يفاضالب خانگ يآور جمعو ابعاد شبکه  ييبهينه جانما
 ١عدد صحيح يبيترک يخطپيچيده غير مسألهيک 

)MINLP حل آن  يبرا يمختلف يها روش) است که
ن يانجام شده در ا يها پژوهش شتريباستفاده شده است. 

 يها از بخش يبهينه يک يطراح مسأله ينه، رويزم
انجام  يها پژوهشو يا ابعاد متمركز بوده و تعداد  ييجانما

شده  در هر دو بخش به صورت همزمان، محدود است. 
اين  شتريبمتمرکز هر دو بخش،  يها پژوهشن، يعالوه بر ا

                                                
1- Mixed Integer Nonlinear Programming (MINP) 

بنابراين و اند  از هم در نظر گرفتهمجزا دو بخش را 
ن ياند. در ا دهکررا پيشنهاده  يا مرحلهيي دوها روش
ه يي جانمايي بهينه شبکها روشها، ابتدا با استفاده از  روش

تعيين و سپس ابعاد بهينه اين شبکه با جانمايي معلوم 
بر  زمان ها روش. با توجه به مورد مذکور، اين شود يمتعيين 

به ممکن است که  بااليي دارند و يبوده و هزينه محاسبات
 يها روشاز  ين برخيشوند. عالوه بر انجواب بهينه همگرا 

دارند که استفاده  يا کنندهز، فرضيات محدودين يشنهاديپ
  است.پذير امکان يها فقط در شرايط خاص از آن

) ٢٠١٣و افشار ( يني) و مع٢٠٠٨)، جيو (٢٠٠٤هيستد (
سال  ٤٠بر کارهاي انجام شده در اين زمينه در  يمرور

 ي، در زمينه طراحيها پژوهشاين  شتريبدند. کراخير ارائه 
ها اجتناب  بهينه ابعاد شبکه فاضالب بود و از ذکر آن

انجام شده در زمينه  يها پژوهش، تعداد اما. شود يم
فاضالب  يآور جمعو ابعاد شبکه  ييبهينه جانما يطراح

همراه  يا بسيار محدود بوده و با فرضيات ساده کننده
)، ميز و ١٩٧٣براي اولين بار آرگامان و همکاران ( .است

پويا در  يريز ) از روش برنامه١٩٨٥) و والترز (١٩٧٦ونزل (
ي و ابعاد شبکه فاضالب استفاده يبهينه جانما يطراح

ها عالوه بر مشکل "نفرين  آن يپيشنهاد يها روشکردند. 
پويا، فرض محدود کننده ثابت  ي" روش برنامه ريز٢يابعاد

 يتعيين جانماي يبرارا نيز،  ها لولهجريان در  بودن جهت
) روش تركيبي ١٩٩٠و ماتئو ( ي. لرديگ يدر نظر مشبکه، 

ي و ابعاد شبکه يبهينه جانما يرا براي طراح يا مرحلهدو
ها  دند. در روش پيشنهادي آنکرفاضالب ارائه  يآور جمع

" و "روش يا شاخهاز دو روش "كوتاهترين مسير شبکه 
ي بهينه شبكه و از يجهت جستجو" براي تعيين جانما

طراحي بهينه ابعاد ريزي پوياي گسسته براي  روش برنامه
) ٢٠٠٤ي معلوم استفاده شد. ونگ و همكاران (يبراي جانما

تركيبي ساز  بهينهكارگيري الگوريتم ژنتيك يك مدل  هبا ب
بهينه  يبراي طراح GA/SSOM/LHبه نام  يا مرحلهدو

و  ديگو وفاضالب ارائه  يآور جمعي و ابعاد شبکه يجانما
 يمعرف يا ) يک مدل تركيبي دو مرحله٢٠٠٦گراوتو (

ي يتعيين جانما يبرا يشمارش کردند كه در آن از روش
تعيين ابعاد بهينه  يپويا برا يريز بهينه و روش برنامه

آوري فاضالب استفاده شد. همچنين، از  سيستم جمع
ي يسازي شده نيز در تعيين جانما الگوريتم نورد شبيه

پويا در طراحي بهينه ابعاد  يريز رنامهبهينه و روش ب
                                                
2- Curse of dimensionality 
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 يدند. حقيقکرآوري فاضالب نيز استفاده  سيستم جمع
د كه کررا پيشنهاد  يا مرحله) يک مدل تركيبي دو٢٠١٣(

 يبراگراف، از الگوريتم ژنتيک  يتئور يدر آن، بر مبنا
پويا گسسته  يريز ي بهينه و روش برنامهيتعيين جانما

آوري فاضالب  طراحي بهينه ابعاد سيستم جمع يبرا
) يک ٢٠١٥پور ( يو بخش ياستفاده شد. در ادامه، حقيق

كه در آن از  کردندرا پيشنهاد  يا مرحلهمدل تركيبي دو
ي بهينه و يتعيين جانما يالگوريتم برش حلقه به حلقه برا

تعيين ابعاد بهينه  يممنوعه برا يالگوريتم جستجو
دند. در نهايت، کراضالب استفاده آوري ف سيستم جمع

 يها ) با استفاده از الگوريتم٢٠١٥و همکاران ( يروحان
 يها روش، ژنتيک و جامعه مورچگان، ١خودكار يسلول
نه شبکه فاضالب يو ابعاد به يين جانماييتع يبرا يبيترک

دهنده  مذکور نشان يها پژوهش يدند. بررسکر يمعرف
که  هستند يا مرحلهدو يها روش، ها روشن ينست که  اآ

 يبراآن پيش از اين اشاره شده است.  يها به محدوديت
، يا مرحلهدو يها روش يها دن محدوديتکربرطرف 

 يساز ) با ترکيب الگوريتم بهينه٢٠١٢و افشار ( يمعين
يک  ٢يجامعه مورچگان با الگوريتم رشد و توسعه درخت

ي و يتعيين همزمان جانما يبرا اي مرحله تکروش تركيبي 
دند کرارائه  يفاضالب خانگ آوري جمعابعاد بهينه شبکه 

در نظر  مسألهعنوان متغير تصميم ه که در آن قطر لوله ب
 ي) با معرف٢٠١٣و افشار ( ي. در ادامه، معينگرفته شد

الگوريتم مقيد جامعه مورچگان و ترکيب آن با الگوريتم 
 يديجد اي مرحله تکي ، روش تركيبيرشد و توسعه درخت

ي و ابعاد بهينه شبکه يتعيين همزمان جانما يبرا
ارائه نمودند که در آن تراز  يفاضالب خانگ آوري جمع
شد.  در نظر گرفته مسألهعنوان متغير تصميم  هها ب گره

 يها ترين محدوديت روش شايان ذکر است که مهم
و افشار، عدم  يمعين يپيشنهاد اي مرحله تک يترکيب

دار بود و  شبکه پمپ يها در طراح آن يکارگير هامکان ب
قابل استفاده است. در  يشبکه ثقل يفقط در طراح

 ينه طراحيانجام شده در زم يها پژوهش يبررسمجموع، 
ي و ابعاد شبکه فاضالب نشان دهنده آنست يبهينه جانما

نه به چند مقاله مذکور يکه تحقيقات انجام شده در اين زم
ها نيز فرضيات  که هر يک از آن شود يممحدود 

پوشش  يبرا  پژوهشدر اين پس دارند.  يا محدودکننده

                                                
1- Cellular Automate 
2- Tree Growing Algorithm 

ست که ا بر آن تالشپيشين  يها روش يها محدوديت
  کارآمد ارائه شود. يروش

هاي  الگوريتمي ييكي از عوامل مهم در افزايش كارا
جامعه مورچگان،  يساز بهينهفراکاوشي، از جمله الگوريتم 

و  ٣امكان ايجاد توازن مناسب بين دو مفهوم اکتشاف
است. اکتشاف توانايي الگوريتم در جستجوي  ٤برداري بهره

برداري توانايي  و بهره مسألهگسترده و وسيع فضاي 
شده پِيدا الگوريتم در جستجو در فضاي همسايگي جواب 

 سبببرداري ممکن است  است. افزايش بهره يقبل
بهينه و يا بهينه به يک جواب غير مسألههمگرايي سريع 

كند  سببكه افزايش اکتشافات  موضعي شود، درحالي
ي و افزايش هزينه محاسباتي در پيدا کردن يشدن همگرا

هاي مناسب مي شود. بنابراين الزم است که توازن  جواب
. عالوه بر ودش برداري برقرار مناسبي بين اکتشافات و بهره

کيفيت و هزينه  يثيرگذار روأاز عوامل مهم و ت ياين، يک
جامعه  يساز بهينهها در الگوريتم  ساخت جواب يمحاسبات

 يبه نام هدايتگر کاوش يمورچگان، امکان تعريف پارامتر
گر  از مسائل تعريف هدايت ياست. در برخ مسأله يبرا

و  ي. بنابراين، معينستين پذير امکان يبه سادگ يکاوش
جامعه  يساز بهينهالگوريتم  ي) برا٢٠١١، ٢٠٠٩افشار (

 مسألهو از آن در  يمعرف ٥جديد يبند مورچگان يک فرمول
بهينه از مخازن سدها استفاده کردند. مقايسه  يبردار بهره

نشان دهنده قابليت و  يجديد پيشنهاد يبند نتايج فرمول
 يساز بهينهتم يه الگورياوله و يبرتري آن نسبت به شکل پا

بهينه از مخازن  يبردار بهره مسألهجامعه مورچگان در حل 
 سدها بود.

 يها بر آنست که با استفاده از قابليت تالش پژوهشدر اين 
سازي جامعه مورچگان،  جديد الگوريتم بهينه يبند فرمول

بهينه همزمان  يطراح مسألهحل  يکارآمد برا يروش
ارائه شود  يفاضالب خانگ يآور جمعو ابعاد شبکه  ييجانما

است. در  امکانپذير دار شبکه پمپ يکه بر اساس آن طراح
دست  پايينباالدست و  يها گرهتراز  يالگوريتم پيشنهاد

به عنوان متغير تصميم الگوريتم سيستم مورچگان  ها لوله
ن تراز ييشود. با تع يم در نظر گرفته ٦کمينه -بيشينه

ن شيب ييو تع ها دست لوله پايينباالدست و  يها گره
، يقضاوت مهندس يبر مبنا يابتکار ي، با ارائه روشها لوله

                                                
3- Exploration 
4- Exploitation 
5- Arc Based Ant Colony Optimization Algorithm 
6- Max-Min Ant System 
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. مسائل شود يمتعيين  يشبکه فاضالب خانگ ييجانما
حل شده و نتايج  ياي با استفاده از الگوريتم پيشنهاد نمونه

ه و اوليه الگوريتم يشکل پا يکارگيره با نتايج حاصل از ب
 يها گره تراز تعيين در مورچگان جامعه يساز بهينه

 يبر مبنا يابتکار يو روش ها دست لوله پايينباالدست و 
شبکه، مقايسه  ييدر تعيين جانما يقضاوت مهندس

به   ن پژوهشيا. با توجه به موارد مذکور، ساختار شود يم
 يبررسمورد  مسأله يساز بهينهر است. ابتدا، مدل يشرح ز

حل مدل  يشنهاديپ يها روش. سپس، شود يم يمعرف
نمونه  مسألهارائه شده و در ادامه با حل دو  مسأله

  شود.  يم يبررس يشنهاديپ يها روش يها تيقابل
  

و  ييبهينه جانما يطراح مسأله يساز بهينهمدل 
  يابعاد شبکه فاضالب خانگ

، مدل مسألهدر اين بخش، با تعيين تابع هدف و قيود 
و ابعاد شبکه  ييجانماطراحي بهينه  مسأله يساز بهينه
تابع  مسألهد. در اين شو يفاضالب تعريف م يآور جمع

د که در کرتعريف  يمختلف يها توان به شکل يهدف را م
هزينه ساخت شبکه  يساز هدف حداقل پژوهشاين 
 مسألهاست. بنابراين، تابع هدف  يفاضالب خانگ يآور جمع

  :شود يمبه شكل زير تعريف 
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تابع هزينه  pK، مسألهتابع هدف  Fفوق، معادلهکه در 
 يعمق متوسط کارگذار lEام،lقطر لوله  ld،يگذار لوله

 mK ،ها لولهتعداد کل N ام،lطول لوله  lLام، lلوله 
 Mام،mرو ارتفاع آدم mhرو،  تابع هزينه ساخت آدم

تابع هزينه ساخت ايستگاه  pumK، ها رو آدمتعداد کل 
ام،pهد پمپاژ پمپ ph ام،pپمپاژ پمپ يدب pqپمپاژ،

P ،تعداد کل ايستگاه پمپاژdK  آدمتابع هزينه ساخت 
تعداد کل  D ام،dيريزش رو آدمارتفاع  dh،يريزش رو

  .است يريزش يها رو آدم
آن نيازمند تعريف قيود  مسأله يساز تعريف مدل بهينه

دو دسته قيود توان به  يرا م مسأله. قيود اين است
د. در مجموع، کر يبند تقسيم يو هيدروليک يساختار
توان به شكل زير  را مي مسألهرياضي قيود  يبند فرمول
  د:کرارائه 
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يک متغير عدد صحيح صفر و يک  ijXفوق، معادلهکه در 
ام lاست که مقدار آن با توجه به جهت جريان در لوله 

به  iام از گره l، اگر جهت جريان در لولهشود يمتعريف 
باشد مقدار آن يک و در غير اين صورت  jسمت گره

 i، lQمتصل به گره  يها لولهتعداد  iN ؛استصفر 
سرعت جريان  lV ام،lجريان فاضالب در لوله  يمقدار دب
*دوره طرح، يام در انتهاlدر لوله

lV  سرعت حداکثر
 maxV ،يبردار شروع بهره يام در ابتداlجريان در لوله
 يشو سرعت شست cleanVسرعت جريان،  حداکثر مقدار

 حداقل مقدارminSام، lلوله يشيب طول lS جريان،
ام،lلوله يعمق متوسط کارگذار lEلوله،  يشيب طول

maxE يحداکثر مقدار عمق کارگذار، minE  حداقل
جريان در لوله  ينسبت پرشدگ l ،يمقدار عمق کارگذار

l،ام min جريان در لوله، يشدگحداقل مقدار نسبت پر 
max جريان در لوله،  يشدگحداکثر مقدار نسبت پرly 

 يتجار يمجموعه قطرها Dام، lعمق جريان در لوله 
n ام،lباالدست لوله يتجار يمجموعه قطرها dl ،ها لوله

شعاع  lR ام،lسطح مقطع لولهlA مانينگ، يضريب زبر
تعداد کل  Nو ها تعداد کل گره K ام،lلوله  يهيدروليک

تم ي، از الگور پژوهشن يشبکه است. در ا يها لوله
 يساز نهيحل مدل به يبراجامعه مورچگان  يساز نهيبه

با  مسألهشود که مراحل حل يک  ياستفاده م مسأله
  ) ۲۰۰۸( ينيمع افشار و يسو از الگوريتم از اين استفاده
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  ارائه شده است.
  

  يساز حل مدل بهينه يروش پيشنهاد
جديد  يبند فرمول يها با توجه به قابليت پژوهشدر اين 

جامعه مورچگان، از اين الگوريتم  يساز بهينهالگوريتم 
بهينه همزمان  يطراح مسألهسازي  درحل مدل بهينه

استفاده  يفاضالب خانگ يآور جمعو ابعاد شبکه  ييجانما
مذکور  مسأله يساز بهينهحل مدل  يدو روش برا .شود يم

، از شکل پايه و يشود. در روش اول پيشنهاد يپيشنهاد م
حل  يجامعه مورچگان برا يساز بهينهاوليه الگوريتم 

 يفاضالب خانگ يآور جمعبهينه ابعاد شبکه  يبخش طراح
جديد  يبند در روش دوم، از فرمول اما. شود يماستفاده 

حل بخش  يجامعه مورچگان برا يساز بهينهالگوريتم 
 يفاضالب خانگ يآور جمعبهينه ابعاد شبکه  يطراح

، ابتدا، با تعريف يپيشنهاد يها . در روششود يماستفاده 
 يها و گزينه مسأله، نقاط تصميم مسألهمتغير تصميم 

. در اين شود يمتعريف  مسألهتصميم مربوطه، گراف 
 يها گرهدار، تراز  شبکه پمپ يامکان طراح يبرا پژوهش

به عنوان متغير تصميم  ها دست لوله پايينباالدست و 
 ي. با تعيين تراز کارگذارشود يمدر نظر گرفته  مسأله

 يبر مبنا يابتکار ي، روشيدر هر دو روش پيشنهاد ها لوله
بهينه ابعاد اين  يحل بخش طراح يبرا يقضاوت مهندس

  د.شو يارائه م مسأله
  

  )ACOAروش اول (
، هريک از دو گره مسألهتعريف گراف  يبرادر اين روش، 

ساختار پايه تعريف شده به عنوان نقاط  يها لولهانتهائ 
تعداد نقاط بنابراين شود و  يم در نظر گرفته مسألهتصميم 

شبکه است. همچنين  يها لولهتصميم دو برابر تعداد 
ر اتصميم در هر نقطه تصميم، مجموعه مقد يها گزينه

و دست  پايين يشده محدوده مجاز ترازها يساز گسسسته
گراف تعريف  ١. شکل استهر لوله  يا يا باالدست گره

 به کمک فرم اوليه الگوريتم مسألهحل  يشده برا
دهد. در اين شکل  يجامعه مورچگان را نشان م يساز بهينه

),....,( يخطوط عمود *21 Ndpdp  مسألهنقاط تصميم ،
تصميم در هر نقطه  يها گزينه يرنگ کوچک افقخطوط پر

شده  يساز ر گسستهاتصميم و يا به عبارت ديگر مقد
، ها لولهو باالدست دست  پايين يا محدوده مجاز تراز گره

  پررنگ  خطوط و مسأله يها ابجو مورب يها چين خط

  است. يمورچه فرض باجواب ساخته شده  مورب
  

  
  در روش اول مسأله يگراف تعريف شده برا - ۱شکل 

  

دست  پايين، تراز باالدست و يبا اعمال روش پيشنهاد
و در  ها لوله يو يا به عبارت ديگر تراز کارگذار يا گره

. با تعيين شيب مثبت شود يممحاسبه  ها لولهنهايت شيب 
قضاوت  يبر مبنا ي، يك روش ابتکارها لوله يتمام يبرا

فاضالب  يآور جمعشبکه  ييجانماتعيين  يبرا يمهندس
، ها لولهد. در اين روش با معلوم بودن شيب شو پيشنهاد مي

از آن مشخص  يبه هر گره و خروج يورود يها لوله
بودن ساختار شبکه  يا شاخه. با توجه به شود يم

به  يفاضالب، بايد از هر گره فقط يک خروج يآور جمع
خانه) وجود داشته باشد. بنابراين،  هيسمت گره ريشه (تصف

اي بدون لوله خروجي موجود  اگر در اعمال اين روش گره
غير قابل قبول است  ييجانماباشد، ساختار مذکور يك 

که بيش از يک  يهمچنين، در صورت). ي(جواب ناشدن
تر  از هر گره وجود داشته باشد، لوله با شيب بزرگ يخروج

شده و  در نظر گرفتهشبکه  يخروج يبه عنوان لوله اصل
متصل به اين گره قطع  يخروج يها اتصال ساير لوله

و  يگره اصل کناردر  يگردد. در نهايت، يک گره مجاز يم
دن موقعيت کر، براي منظور يبرابر با تراز گره اصل يبا تراز

. شايان ذکر است که با شود يمقطع اتصال، در نظر گرفته 
 يها رو آدمو  پمپاژ يها ه ايستگا مذکور موقعيت روش اعمال
هر گره،  يکه برا يا به گونه شود يمنيز مشخص  يريزش

لوله  ياز تراز کارگذار يلوله ورود ياگر تراز کارگذار
و اگر  يرو ريزش تر باشد در اين گره يک آدم بزرگ يخروج

  شود.  يم در نظر گرفتهتر باشد، يک پمپ  کوچک
 يبرا يا شاخهيک ساختار  يدر نهايت، در روش پيشنهاد

. تكميل شود يمتعيين  ها لوله يشبکه و با شيب معلوم برا
است. در  ها لولهفرآيند طراحي نيازمند به محاسبه قطر 

در شود که  محاسبه مي يبه گونه ا ها لولهاينجا، قطر 
 يمين شود. بنابراين، براأ، تمسألهقيود صورت امکان 

 يها لولهدست آوردن قطر بهينه هر لوله و با شروع از  هب
که همه قيود  يترين قطر هر لوله كوچك يسرشاخه، برا
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کند، به مين أ) را ت)١٢) و (١١)، (١٠)، (٥( معادله( مسأله
. بر اين شود يمعنوان قطر بهينه لوله مورد نظر انتخاب 

به صورت صريح در هنگام تعيين  ياساس، قيود هيدروليک
  شود. يقطر اعمال م

  
  )ABACOA(روش دوم 

جديد  يبند فرمول يها دليل قابليت هدر روش دوم ب
جامعه مورچگان، از اين الگوريتم در يساز بهينهالگوريتم 

. شود يماستفاده  يبهينه شبکه فاضالب خانگ يطراح
جامعه  يساز بهينهالگوريتم  يبند فرمول يها قابليت

 يساز بهينهمورچگان در مقايسه با فرم اوليه الگوريتم 
تر  ) امکان تعريف مناسب١جامعه مورچگان عبارتند از: 

) ايجاد توازن بهتر بين دو ٢، يپارامتر هدايتگر کاوش
تعريف گراف  ي. برايبردار بهرهمفهوم اکتشاف و 

جامعه مورچگان  يساز بهينهجديد الگوريتم  يبند فرمول
عنوان  هب ها دست لوله پايينباالدست و  يها گرهنيز، تراز 

شود. نقاط تصميم  يم در نظر گرفته مسألهمتغير تصميم 
 مسأله يساختار پايه تعريف شده برا يها لوله مسأله

، در امااست.  ها لولهها برابر تعداد  هستند و تعداد آن
تصميم در هر نقطه تصميم  يها جديد، گزينه يبند فرمول

ر ان مجموعه مقديي. با تعشود يمبه صورت زير تعريف 
و يا دست  پايين يشده محدوده مجاز ترازها يساز تهگسس

با شده  يساز ر گسستهاهر لوله، اين مقد يا باالدست گره
 يبند شوند. در فرمول ييکديگر متصل م به يهاي يال

تصميم موجود در هر نقطه  يها ها، گزينه ن ياليجديد، ا
حل  يف شده برايگراف تعر ٢ تصميم هستند. شکل

جديد الگوريتم  يبند استفاده از فرمول با مسأله
دهد. در اين شکل  يجامعه مورچگان را نشان م يساز بهينه

),....,( يخطوط عمود 1 Ndpdp  مسألهنقاط تصميم ،
شده  يساز ر گسستهامقد يرنگ کوچک افقخطوط پر

، ها لولهو باالدست دست  پايين يا محدوده مجاز تراز گره
و خطوط  مسألهتصميم  يها مورب گزينه يها چين خط

 يمورچه فرض بارنگ مورب يک جواب ساخته شده  پر
  است.

و  يا گرهدست  پايينبا اعمال اين روش نيز، تراز باالدست و 
شبکه  يها لولههمه  ييا به عبارت ديگر تراز کارگذار

جديد  يبند . شايان ذکر است که در فرمولشود يمتعيين 
، با انتخاب گزينه تصميم در هر نقطه تصميم به يپيشنهاد

هر لوله  يها گرهدست  پايينطور همزمان تراز باالدست و 

. به عبارت ديگر در اين گراف، در هر نقطه شود يمانتخاب 
مشخص ها دست لوله پايينباالدست و  يها گرهتصميم، تراز 

و در  ها لوله يگذارکاربوده و امکان محاسبه تراز متوسط 
 پذير امکانها  مورچه يبرا يگر کاوش نتيجه تعريف هدايت

که اين مورد با توجه به گراف تعريف شده  است. در صورتي
. همچنين تعداد ستين امکانپذير ،ياول پيشنهاددر روش 

در مقايسه با روش اول  ينقاط تصميم روش دوم پيشنهاد
 يپيشنهاد يکمتر است. در اين روش نيز از روش ابتکار

شبکه با شيب معلوم  ييجانماتعيين  يبرا ،روش اول
شبکه نيز  يها لوله. همچنين قطر شود يماستفاده  ها لوله

  .شود يمدر روش اول محاسبه  يبر اساس روش پيشنهاد
  

  
  در روش دوم مسأله يگراف تعريف شده برا - ۲شکل 

  
  نمونه مسألهحل 

، دو ناحيه يهاي روش پيشنهاد نشان دادن قابليت يبرا
متر  ٤٠٠× ٤٠٠متر و  ٢٠٠× ٢٠٠مربع شکل به ابعاد 

هاي  در نظر گرفته شده است که شبكه ٣شکل  براساس
آوري فاضالب توليدي اين  جمع ياي برا فاضالب جداگانه

اين دو ناحيه،  يشود. فاضالب توليد يدو ناحيه طراحي م
. در اين شود يمثابت منتقل  ييجانماخانه با  به دو تصفيه

در نظر متر  ١٠٠٠نواحي يک نقطه پايه با تراز ارتفاعي 
درصد به سمت  ٢شده كه با شيب يكنواخت  گرفته
يابد. براي  خانه و به سمت چپ و راست كاهش مي تصفيه

 ٤که در شکل  شود يم) تعريف I ،II، دو شبكه (ين نواحيا
 يتوخال های رهيدان شکل، ينشان داده شده است. در ا

توپر  های رهيداشبکه،  يها شبکه، خطوط لوله يها گره
ها و  ها شماره گره اعداد مجاور گره ها، خانه هيت تصفيموقع

 ١ها هستند. جدول  اعداد داخل پرانتز شماره لوله
تابع  مسألهاست. در اين  مسأله يدهنده پارامترها نشان

و ايستگاه پمپاژ  ي، منهول، منهول ريزشيگذار هزينه لوله
و افشار،  ينيشود (مع يزير تعريف م معادله براساس
  ):٢٠٠٦گو و همکاران، ي؛ د٢٠١٣

dp1 dp� dp� dpi dpN 
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  نقشه توپوگرافي منطقه - ۳شکل 

  

  

  
  ساختارهاي پايه مسائل نمونه - ۴شکل 

  

 مسائل نمونه يپارامترها ريادمق -١جدول 

ر پارامترهاامقد پارامترها  

  ٨/٠ ضريب تبديل آب به فاضالب
دوره طرح يتراکم ابتدا و انتها   نفردرهکتار ٤٠٠٠و  ٢٥٠٠ 

ابتدا و انتهاي دوره طرحسرانه آب مصرفي در  ٢٥٠
capd

lit
*

 

 ٦ (m/s) حداکثر سرعت

 ٧٥/٠(m/s) حداقل سرعت

 ٧٥/٠(m/s) سرعت شستشو

 ٠٠٠٥/٠ شيب حداقل

يحداکثر نسبت پرشدگ  ٨٣/٠ 

يحداقل نسبت پرشدگ  ١/٠ 

ها لوله يحداکثر عمق کارگذار  (m)١٠ 

ها لوله يحداقل عمق کارگذار  (m)٥/٢ 

ها لوله يطول تمام  (m) ١٠٠ 

مانينگ يزبرضريب   ٠١٥/٠ 

  
هاي مختلف پيشنهادي  در اين پژوهش از بين الگوريتم

 - سازي جامعه مورچگان، از الگوريتم مورچه بيشينه بهينه
نمونه  مسألههاي آن، در حل  کمينه، با توجه به قابليت

استفاده شده است که مقادير مطلوب پارامترهاي اين 
  ارائه شده است. ٢الگوريتم در جدول 

در  مسألهسازي  بار اجراي مدل بهينه ١٠نتايج حاصل از 
دهنده آنست  ارائه شده است. مقايسه نتايج نشان ٣جدول 

هاي پيشنهادي  با روش مسألهسازي  كه در حل مدل بهينه
  هاي به دست آمده است. اما جواب هايي مناسب به  جواب

سازي  بندي جديد الگوريتم بهينه دست آمده از فرمول
هاي آن،  مورچگان (روش دوم)، با توجه به قابليت جامعه

  در مقايسه با روش اول بهتر است.

  
 کمينه -الگوريتم مورچه بيشينه يمناسب پارامترها ريادمق -٢جدول 

    يساز تعداد گسسته  رراتعداد تک تعداد مورچه  نمونه مسأله
bestp 

I  ٢/٠ ٩٥/٠ ٢/٠ ١ ٣٠ ٥٠٠ ٥٠ 

II  ٢/٠ ١ ٣٠ ١٠٠٠ ١٠٠  ٩٥/٠  ٢/٠  

  
  مسأله يشدن يها و تعداد جواب ينه محاسباتي، هزها ، ميانگين و انحراف معيار جوابحداقل، حداکثر ريادمق - ٣جدول 

  نمونه مسأله  روش
 ها بمقادير جوا

  جواب بهينه يهزينه محاسبات  يتعداد جواب شدن انحراف معيار
 ميانگين حداکثر  حداقل 

  اول
(ACOA) 

I  ٢٣٨٥٠ ١٠  ٠٩٣٤/٠ ٣/٥٠٨٣٧ ٥/٥٨٦٦٤  ٥/٤٢٤٤٧  
II  ٩٨٦٠٠  ١٠  ١٠٠٢/٠  ٢٣٦٧٢٠  ٢٦٦٧٣٢  ١٩٩٥٦٩  

  دوم
(ABACOA)  

I  ١٨١٠٠  ١٠  ٠٦٧٦/٠  ٧/٤٩٥٨٩  ٨/٥٣٦٩٧  ٤/٤١٦٢٣  
II  ٩٧٦٠٠  ١٠  ٠٧٩٨/٠  ٢١١٣٢٧  ٢٤٩٧٤٩  ١٩٥٠٢٩  

  

 تصفيه خانه تصفيه خانه

1000 

S=2% S=2% 

S=2% 

S=2% 

 تصفيه خانه تصفيه خانه

 ه خانهيتصف ه خانهيتصف

[2] [1] 

[3] [4] [5] 

[7] [6] 

[12] [11] 

[8] [9] [10] 

1 

2 

3 

4 6 5 

7 9 8 

 Iنمونه   مسئلهالف) 

 ه خانهيتصف ه خانهيتصف

[2] [1] [4] [3] 

[5] [6] [7] [8] [9] 

[11] [10] [13] [12] 

[20] [19] [22] [21] 

[29] [28] [31] [30] 

[38] [37] [40] [39] 

[14] [15] [16] [17] [18] 

[23] [24] [25] [26] [27] 

[32] [33] [34] [35] [36] 

1 3 2 4 5 

6 8 7 9 10 

11 13 12 14 15 

16 18 17 19 20 

21 23 22 24 25 
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آوري  جانمايي و قطر بهينه شبکه جمع ٦و  ٥هاي  شکل
با استفاده از روش دوم را  IIو  Iفاضالب براي مسائل نمونه 

ها، خطوط کوچک موقعيت  دهد. در اين شکل نشان مي
ها  هاي مجازي و اعداد داخل پرانتز قطر بهينه لوله گره

دهنده آنست که با استفاده از  هستند. مقايسه نتايج نشان
هاي پيشنهادي طراحي بهينه همزمان جانمايي و  شرو

  است. ريدار و ثقلي امکانپذ ابعاد شبکه فاضالب خانگي پمپ
 ٧هاي پيشنهادي، شکل  هاي روش براي نشان دادن قابليت

دهنده آنست که با استفاده از  ارائه شده است. نتايج نشان
سازي جامعه مورچگان  بندي جديد الگوريتم بهينه فرمول
وش دوم پيشنهادي، در مقايسه با روش اول، در ر
دست آمده   هايي بهتر و با هزينه محاسباتي كمتر به جواب
  است.

  

  
آوري فاضالب  جانمايي و قطر بهينه شبکه جمع - ۵شکل 

  با استفاده از روش دوم Iنمونه  مسألهخانگي 
  

  
آوري فاضالب  جانمايي و قطر بهينه شبکه جمع - ۶شکل 

  با استفاده از روش دوم IIنمونه  مسألهخانگي 
  

  
نمونه مورد  مسألهتغييرات ميانگين مقدار تابع هدف  - ۷شکل 

II هاي اول و دوم پيشنهادي با استفاده از روش  
  

  يگير نتيجه
جديد  يبند هاي فرمول با استفاده از قابليت پژوهشدر اين 

و  يابتکار يجامعه مورچگان، روش يساز بهينهالگوريتم 
 مسألهحل  يبر مبناي قضاوت مهندسي، برا اي مرحله تک

 يفاضالب خانگ يآور جمعبهينه همزمان شبکه  يطراح
ارائه شد. در روش پيشنهادي و با انتخاب  يدار و ثقل پمپ
عنوان متغير  هها ب لولهدست  پايينباالدست و  يها گرهتراز 

با استفاده از  ها لوله يتصميم، ابتدا، تراز کارگذار
چگان سازي جامعه مور جديد الگوريتم بهينه يبند فرمول

ها و با ارائه  د. سپس با محاسبه شيب لولهشمشخص 
بر مبناي قضاوت مهندسي، از اين شيب در  يابتکار يروش

د. در شاستفاده  يي شبكه فاضالب خانگيتعيين جانما
كارگيري روش پيشنهادي حل  هاي با ب نهايت مسائل نمونه

ه و يشکل پا يکارگير هشد و نتايج آن با نتايج حاصل از ب
جامعه مورچگان در تعيين تراز  يساز بهينهاوليه الگوريتم 

بر  يابتکار يو روش ها دست لوله پايينباالدست و  يها گره
شبکه مقايسه  ييجانمادر تعيين  يقضاوت مهندس يمبنا

 يبند دهنده آن بود كه با استفاده از فرمول د. نتايج نشانش
جديد الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچگان در روش دوم 

تر و با بههايي  ، در مقايسه با روش اول، جوابيپيشنهاد
و در نتيجه روش دوم  دست آمد بههزينه محاسباتي كمتر 

 يطراح يساز بهينه مسألهتواند در حل  يپيشنهادي م
 يفاضالب خانگ يآور جمعو ابعاد شبکه  يهمزمان جانماي

  ر گرفته شود.ه کاب ير و ثقلدا پمپ
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