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 BB-CFO توزيع آب با استفاده از الگوريتم ترکيبي ةسازي شبکبهينه
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  چکيده 
اين  گيرند. بهره مي EPANETمانند  يافزارهاي هاي توزيع و انتقال آب از نرم سازي شبکه بهينه يبرا پژوهشگرانبسياري از 

کاهش زمان حل، با استفاده از  يراب ن پژوهش،يدر اکند.  را فراخواني مي EPANETافزار  فرآيند به تعداد ارزيابي تابع هدف، نرم
کرانچ بنگ بيگبيگ يهاسازي از الگوريتم بهينه يسازي شد. برا ها در متلب شبيه روش نيوتن رافسون رفتار هيدروليکي لوله

)BB-BCيابي نيروي مرکزي () و بهينهCFO .با يکديگر و تشکيل الگوريتم  تمين دو الگوريابا ترکيب ) استفاده شدBB-CFO 
لوله و شبکه کادو با  ۳۴هانوي با دو حلقه و   ةهاي توزيع آب شبک سازي شبکه عملکردشان ارتقا يافت. بدين ترتيب براي بهينه

و  BB-BCبا استفاده از روش نيوتن رافسون به همراه الگوريتم  ،ها از کد نويسي هيدروليک آنپس ولوله انتخاب  ۳۴حلقه و  نه
BB-CFO ن يد. همچنشدالر برآورد  ۶،۲۱۰،۷۸۰ ةهانوي هزين  ةبار ارزيابي تابع هدف در شبک ۶۳۶۰از  نتايج تحليل شد. پس

توان  نشان داد مي جينتاروپيه برسد.  ۱۳۰,۶۴۵,۸۹۰ ةکادو به هزين ةي تابع هدف شبکابيارزبار  ۲۲۸۸۰روش مذکور توانست با 
توان بدون  . همچنين ميکردها را ترکيب و الگوريتم با عملکرد بهتري را ايجاد  هاي مختلف آن هاي الگوريتم با شناخت توانايي

 ها را با سرعت باالتري حل نمود. ها، آن افزارهاي هيدروليکي و تنها با استفاده از قوانين حاکم بر هيدروليک لوله استفاده از نرم
  

  .سازي، توزيع آب، قطر لوله بهينه ،BB-BC الگوريتم: ي كليديها واژه
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  مقدمه
متعلق  ،هاي تأمين آب درصد از کل هزينه ۸۵تا  ۸۰تقريباً 

به انتقال و شبکه توزيع آب است (اسوامي و شارما، 
هاي اخير تحقيقات زيادي در زمينه در دهه ).۲۰۰۸
است.  انجام شدههاي توزيع آب سازي طرح شبکهبهينه

يافتن  ريزي خطي را براياليروش برنامه ك وياولين بار شا
توزيع آب نيويورک ارائه  ةها در شبکقطرهاي بهينه لوله

 ةمسألاز آنجايي كه  .)١٩٦٩ي، الو کيشادادند (
غيرخطي  ةسألهاي توزيع آب، يک مسازي شبکه بهينه

)، به همين دليل آلپيرويتز و ١٩٩٧است (ساويک و والترز، 
هاي سازي شبکهبهينه ةمسأل هايپيچيدگي ؛)١٩٧٧شمير(

ريزي پويا نيز توزيع آب را کاهش دادند. همچنين برنامه
ياتس و همکاران، شد (استفاده مسأله براي حل اين 

سازي بهينه يبرا پژوهشگران رياخ ة). در چند ده١٩٨٤
ها روي  هاي توزيع آب به استفاده از الگوريتمشبکه
 وو) (GA(١ژنتيک يهاتميتوان الگور اند که مي آورده

) ACO( ٢سازي کلوني مورچگان ، بهينه)۲۰۰۵ي، والسکو
و  کونا) (SA( ٣سازي تبريد شبيه)، ۲۰۰۵و همکاران، نيزک(

)، ٢٠٠٦(جيم،  )HS( ٤جوي هارموني)، جست١٩٩٩سوزا، 
 (PSO)٦)،ازدحام ذرات۲۰۱۰، سوريابابو( (DE)٥يتفاضل

 ٧يجهشيکيناميگروه ذرات د )،۱۳۹۲(مقدم و همکاران 
)DMPSO( محمد)را نام برد. )۱۳۹۴، اقدم و همکاران ي 

 بار اولين را )BB-BC( ٨الگوريتم بيگ بنگ بيگ کرانچ
کوباسار و همکاران  .دادند) ارائه ۲۰۰۵( اکسين و ايرول

هاي فازي جهت  به همراه مدل BB-BC) از ۲۰۰۸(
آالتاس  .کردنداستفاده از مدل سيستم معکوس استفاده 

ن الگوريتم را توسعه داد و براي توابع هدف يا )۲۰۱۱(
. نتايج نشان داد که الگوريتم کردمارک آن را مقايسه  بنچ

نتايج بهتري را در مقايسه با الگوريتم  ،توسعه داده شده
در  BB-BCاز  )٢٠١٣هاک (و  پکم کند. اصلي ارائه مي

. نتايج نشان داد کردندهاي بتن مسلح استفاده  طراحي قاب
قادر به يافتن جواب  يرفتنيپذوريتم با سرعت اين الگ

 براي طراحي )۲۰۱۲زاده ( بهينه است. حسنسبي و کاظم
 اند. در گرفته الگوريتم بهره اين از فلزي هاي قاب بيس کد

                                                
1- Genetic Algorithm 
2- Ant Colony 
3- Simulated Annealing 
4- Harmony Search 
5- Differential Evolution 
6- Particle Swarm Optimization 
7- Dynamic Mutated Particle Swarm Optimization 
8- Big Bang–Big Crunch 

 در تواند مي اين روش که است شده داده نشان مطالعه اين
 .شود مطرح سازي بهينه براي ها الگوريتم ساير با مقايسه

سازي سبد سهام استفاده  اين الگوريتم در بهينه همچنين
تاکنون گزارشي از کاربرد  .)۱۳۹۳نژاد،  شده است (علي

BB-BC انتقال آب ارائه نشده  يها شبکه سازيدر بهينه
 را )CFO( ٩يابي نيروي مرکزيتم بهينهياست. الگور

قادر است که از  CFO. کرد يمعرف )۲۰۰۷( فورماتو
درمورد کاربرد  .)۲۰۰۹ ،(فورماتو فرار کند يمحل يها نهيبه

CFO يمطالعات زيو انتقال آب ن عيتوز يها ستميدر س 
را  CFOروش  )۲۰۱۲( و راموس يقياست. حق انجام شده

 ها به کار لوله ةشبک يو واسنج يابي نشت يساز نهيبه يبرا
در  يعملکرد قابل توجه CFOنشان داد که  جياند. نتابرده

و  يها دارد. جبار نشت در لوله صيحل مسائل تشخ
حل  يبرا را CFO اصالح شده تميالگور )۱۳۹۶(همکاران 

 آنان يشنهاديروش پند. کار گرفتهآب ب عيتوز يها شبکه
 داد.نشان  يآبرسان ةشبک ةمسألحل  يبرا يخوب جيتان

هاي انتقال آب از  حل شبکه يراب پژوهشگرانبسياري از 
گيرند و در نتيجه زمان  مانند ايپنت بهره مي ينرم افزارهاي

حاضر در  پژوهشاما در ؛ شود مي روندبسياري صرف اين 
نظر است با استفاده از روش نيوتن رافسون رفتار 

در ادامه  شود. سازي شبيه ها در متلب هيدروليکي لوله
  ، الگوريتمBB-BCو  CFO هاي الگوريتمکمک  به

BB- CFO هاي هانوي و ر حل شبکهابداع و عملکرد آن د
  کادو بررسي خواهد شد.

  
  ها مواد و روش

 ياگونهبه يآبرسان يهاحل شبکه پژوهش،ن يهدف از ا
ها ک لولهيدروليها حداقل و هقطر لوله ةنياست که هز

ل يتحل ييها تواناتميکه الگوريياز آنجاشود.  يسازهيشب
رافسون با استفاده از روش نيوتن لذا  ؛شبکه را ندارند

 يسازهيها، شبتميانتخاب شده از الگور يهيدروليک قطرها
 ةها در محدودکه سرعت و فشار آن يصورت شده و در
  رفته خواهند شد.يقطرها پذ ،مجاز باشد

  
  ع و انتقال آبيتوز يهاشبکه

رساندن آب   ةهاي توزيع آب وظيف خطوط انتقال و شبكه
کنندگان را بر عهده دارند. منظور از تحليل  به مصرف

قوانين  دبي و فشار در شبكه است. ةمحاسب  هيدروليكي
                                                
9- Central Force Optimization 
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 :عبارتند از هاي توزيع آب هيدروليكي حاكم بر شبكه
ل شبکه ي. در تحليانرژ ةو معادل يوستگيپ ةمعادل

وجود دارد که با سرعت جريان و فشار  يهاتيمحدود
ه ي. با داشتن اطالعات اولاستتوجه به هر شبکه متفاوت 

  ل شبکه پرداخت.يتوان به تحليم
  

  يآبرسان يها تحليل شبكه
زير بيان  صورت به يکلهاي آبرساني قوانين  در شبكه

ي كه از هر گره يها يجمع جبري تمام دب )١ شوند: يم
در هر  )٢. برابر صفر شود ديبا ،شوند يخارج و يا داخل م

برابر  ،هاي آن حلقه لوله فشارحلقه مجموع جبري افت 
به تعداد شبکه  ين دو قانون برايبا نوشتن ا صفر است.

و به همان تعداد مجهول  يرخطيو غ يخط ةها معادل لوله
 حل يها بايست به كمك روش كه مي خواهيم داشت

  غير خطي تحليل شوند. تمعادال
  

  رافسونروش نيوتن 
 Hيا  Qمعادالت توان براي  ميرافسون را  روش نيوتن

در نظر  f(x)=0ريشه معادله  xكه در صورتي کرد.استفاده 
 ،شود افزوده مي xكه به  xδتوان با كمك  گرفته شود مي

  واقعي دست يافت: ةبه ريش
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مجهول  N ةمعادل Nكه صورتيبه همين ترتيب، در 

  زير موجود باشد: صورت بهخطي غير
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]با قرار دادن  ]i ix xδ+  به جايxiتوان  هاي جديد مي
ها به صفر يا دقت مورد ixδکه  كار را ادامه داد تا هنگامي

هاي معادالت  ها جواب xiنظر نزديك شود كه در آن موقع 
است  ٢ ةرافسون از درج - شوند. همگرايي روش نيوتن مي

ر با دقت الزم و بنابراين خيلي سريع به جواب مورد نظ
  توان دست يافت. مي

  
  هانوي ةشبک
 ۱) مطابق شکل ۱۹۹۰فوجيوارا و خانگ ( را هانوي ةشبک
 ۳۰ها برابر با . حداقل فشار الزم در تمامي گرهداده اندارائه 

 ۱/۰شود. حداقل سرعت در لوله ها  متر در نظر گرفته مي
  ه است.يمتربر ثان

  

 
(فوجيوارا  نقشة شماتيک شبکة توزيع آب هانوي - ۱شکل 

  )۱۹۸۷و خانگ، 
  

قطـر  ۶آورده شده است.  ۱هاي شبکه در جدول طول لوله
 ۳۰، ۲۴، ۲۰، ۱۶، ۱۲تجـاري براي اين شبکه وجود دارد (

مربوط به هر قطر با استفاده از  ةي لولهزينه اينچ). ۴۰و 
  شود: ه ذيل محاسبه ميمعادل

)٥(  ( )1.51.1  i i iC L D= × ×  
نچ) يقطر لوله (ا Diطول (متر) و  Li، هزينه Ciکه در آن 

  آورده شده است. ۲ها جدول . دبي گرهاست
  

  شبکه کادو
) ٢٠٠٨شبکة کادو را اولين بار توسط کادو و همکاران (

حلقه  ٩لوله و  ٣٤گره،  ٢٦کردند. اين شبکه داراي معرفي 
نشان داده  ٢است. جانمايي طرح شبکة کادو در شکل 

ها . اطالعات تکميلي اين شبکه شامل طول لولهشده است
قطر تجاري براي  ۱۴آورده شده است.  ۳در جدول 

ها هاي اين شبکه به همراه هزينة واحد طول اين لوله لوله
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اند. ساير آورده شده ۴) در جدول Rs( ١بر حسب روپيه
- شده است. ضريب هيزن آورده ۵جدول در  اطالعات

شود. حداقل سرعت در  فرض مي ۱۳۰ويليامز برابر با 
  متر بر ثانيه است. ۱/۰ها  لوله

  
هانوي  ةهاي شبکمربوط به طول لولهقطرهاي  -۱جدول 

  )۱۹۸۷(فوجيوارا و خانگ، 

 
هاي دبي تقاضا (بر حسب ليتر بر ثانيه) در گره -۲جدول 

  )۱۹۸۷هانوي (فوجيوارا و خانگ،  ةشبک

  
  
  

                                                
1- Rupees (Rs) 

  

  
  )٢٠٠٨(کادو و همکاران، کادو ةجانمايي طرح شبک -۲شکل 

  
 ةدر شبک ( برحسب متر) هااطالعات طول لوله - ۳جدول 

  )٢٠٠٨ (کادوو همکاران،کادو

  
ها مربوط به واحد طول لوله ةقطرهاي تجاري و هزين - ۴جدول 

  )٢٠٠٨ ن، (کادو و همکارا کادو ةدر شبک
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هاي حداقل فشار الزم و دبي مورد تقاضا در گره - ۵جدول 
  مترمکعب در دقيقه)کادو (تقاضا بر حسب  ةشبک

  BB-BCالگوريتم 
) ۲۰۰۵( اکسين ول  ايرو بار اولينرا  BB-BCالگوريتم 

 هاي تئوري از يکي تکامل از الگوريتم اين .دادندارائه 
است  شده گرفته اخترشناسي الهام و فيزيک فراگير

 خالصه طورهب BB-BCالگوريتم ). ۲۰۱۳، پرازادو  يدسا(
 اوليه توليد جواب :است شده تشکيل هاگاماين  از
 ،ها جواب ةهم براي تناسب تابع ةتصادفي، محاسب صورت به

با  عضو انتخاب يا )٦( ةمعادل از چگال مرکز پيداکردن
 ةمحاسب ،چگال مرکز عنوان به تناسب مقدار بهترين
 توزيع استفاده از با چگال مرکز حول جديد هاي جواب
 رگشتب شود و در انتها فرموله مي زير صورتهب که نرمال

  .يابد تحقق الگوريتم پايان شرط کهزماني تا ٢گام  به

)٦(  
N

ii=1
i

c N

i=1
i

1 X
fX = 1

f

∑

∑

r
r

  
)٧(  new cX = X + lr/ k 

 يبعد n ياست که در فضا يا نقطه Xi، معادلهدر اين 
 تيجمع  Nام و iنقطه تناسب تابع مقدار fi .شود يم ديتول
 rحد باالي پارامتر،  lمرکز چگال،  Xc .است BBفاز  در

  گام تکرار است. kعدد تصادفي نرمال و 
  

  CFOالگوريتم 
در  .کرد) مطرح ٢٠٠٧اولين بار فورماتو (را  CFOالگوريتم 

پرواز  مسأله يها) در فضاتم ذرات (پروبين الگوريا

پردازند. هر  ينه ميجواب به يجووو به جست کنند يم
را تحت تأثير  aدر گام زماني شتاب  Rپروب با موقعيت 

ها تجربه ساير پروب ةنيروهاي گرانشي ايجاد شده به وسيل
  صورت زير است:هشتاب ب ةمعادلکند. مي
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گام زماني  jشماره پروب،  pها، تعداد پروب Npکه در آن 
مقدار  . Mهستند CFOهاي ثابت Gو  α ،β و محاسبات

اي يکه تابع پله Uاست و  j-1تابع هدف در گام زماني 
  شود:زير تعريف مي صورت بهکه است 

)٩(  ( )
1                   0

U x
0             

if x
Otherwise

≥
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βk p

j 1 j 1R R− −−
r r

 kو  pهاي پروب فاصله بين موقعيت 
  زير است: صورت بهاست. موقعيت جديد پروب 

)١٠(  p p p 2
j j 1 j 1

1R R a t   ,     j 1
2− −= + ∆ ≥

r r r
  

در هاست و مقدار آن يک زماني گام ةفاصل Δtکه در آن 
  گرفته شده است. نظر

  
  BB-CFOالگوريتم ترکيبي

در  هايي هاي باال داراي عيب باوجود توانايي CFOالگوريتم 
 BB-BCشتاب است. از طرف ديگر الگوريتم  ةمحاسب

هايي  سازي، دچار ضعف باوجود موفقيت در مسائل بهينه
استفاده از بهترين  BB-BCقوت الگوريتم  ةاست. نقط

جواب در هر تکرار و عدم وجود پارامترهاي ثابت در 
اي است که  گونه هاي دو الگوريتم به الگوريتم است. ضعف
و سبب مطرح شدن الگوريتم  هستندکامالً مکمل يکديگر 

. در الگوريتم مذکور موقعيت ذرات شدند BB-CFOترکيبي
  زير اصالح شد: صورت به
)١١(  new cX X a= +  

 .استشتاب ذره  aمرکز چگال و  Xc ،همعادل نيکه در ا
  زير پيشنهاد شد: ةمعادلسازي شتاب نرمال يبرا

)١٢(  

max min

max min

min

abs(normalize -normalize )nesbat=
(abs(a -a ))

        if a~=0
            a=normalize +(a nesbat) 
        end       
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 ۱ ۱۰۰ ۱مخزن  ۱۴ ۸۲ ۶/۱۰
 ۲ ۹۵ ۲مخزن  ۱۵ ۸۵ ۵/۱۰
۰/۹ ۸۲ ۱۶ ۴/۱۸ ۸۵ ۳ 
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  BB-CFOسازي شبکة توزيع آب با استفاده از الگوريتم ترکيبي بهينه                                                                                                    ٣٨

 

ترتيب حد  به normalizeminو  normalizemax که در آن 
به  amaxو  amaxباال و حد پايين شتاب نرمال شده است. 

ي ها ضعفترتيب ماکزيمم و مينيمم شتاب ذرات است. از 
موضعي است که براي  هگرفتار شدن در بهين ،ها الگوريتم

از جهش استفاده  توان يم ؛موضعي ةخروج ذرات از بهين
ـُعد از  ،حاضر ةه ارائه شده در مقالمعادل. در کرد تنها يک ب

ـُعد هشمارو (My)  پروب ة. ابتدا شمارکند يمذره تغيير   ب
(Mx) تصادفي انتخاب و سپس يک مقدار به  صورت به

 )۱۳(ه معادل. تعداد جهش از شود يمموقعيت قبلي اضافه 
  .درصد جهش است  mutationقابل محاسبه که در آن

)١٣(  
100mut p d

mutationN N N = × × 
   

گام  طور خالصه عبارتند از: به BB-CFOتم يالگور يها گام
 به توجه با يتصادف صورت به هياول جواب Nد ياول تول
 تابع ةمحاسب ،گام دوم .جووجست فضاي يها تيمحدود
 مرکز داکردنيپ ،گام سوم .ها جواب ةهم براي تناسب
ن مقدار تابع هدف يبهتر هک يريکه برابر است با متغ چگال

استفاده  با ديجد يها جواب ةمحاسب ،را دارد. گام چهارم
مجدد  ةمحاسب ،گام پنجم .CFO باازشتاب محاسبه شده 

روز هب ،د. گام ششميت جديتابع هدف بر اساس موقع
. گام )۱۲( ةمعادلشتاب با استفاده از  يساز و نرمال يرسان

 تاسوم  گام به رفتن ،اعمال جهش. گام هشتم ،هفتم
  .ابدي تحقق تميالگور انيپا شرط که يزمان

  
  نتايج و بحث

سازي  افزارهاي رايج در شبيه در تحقيق حاضر از نرم
با  ،جاي آنهو باست ها استفاده نشده  هيدروليک لوله

. شدمعادالت شبکه حل  ،استفاده از روش نيوتن رافسون
بدين ترتيب روش نيوتن رافسون براي شبکه هانوي و کادو 

تابع دست آمده از ههاي ب جواب بررسي يبرا نوشته شد.
 . براياستفاده شد در تابع هدف  يبيضر صورت به مهيجر

جهش  زانيمآناليز حساسيت روي جمعيت و  ةهر دو شبک
 BB-CFOدست آمده از الگوريتم ه . نتايج بصورت گرفت
هايي که ديگر  و ساير الگوريتم BB-BCبا الگوريتم 

 اندکردهشبکه مذکور را حل  ها دوبه کمک آن پژوهشگران
  مقايسه شد.

  هانوي ل شبکهح
در بهترين حالت  BB-BCبا استفاده از  هانوي ةبراي شبک

دست آمد. با داشتن الگوريتم  هدالر ب ۶۸۳۱۶۷۹ ةهزين

و استفاده از روش نيوتن رافسون برنامه  BB-CFO ترکيبي
 زانيمروي جمعيت و  تيحساسابتدا آناليز  اجرا شد.

ارائه  ۷و  ۶جهش صورت گرفت که نتايج آن در جداول 
 ۱۵بهترين نتيجه به ازاي جمعيت  ،شده است. مطابق آن

در  BB-CFOمشاهده شد. الگوريتم  ۰۵/۰جهش  زانيمو 
رسيد.  ۶،۲۱۰،۷۸۰به عدد  ۱۵با جمعيت  ۴۲۴تکرار 
براي را   BB-CFO و   BB-BC هاي  نتايج الگوريتم ۳شکل 
دست هنتايج قطرهاي بهينه ب دهد.ين منشا هانوي  ةشبک

 BB-CFOهاي مختلف به همراه الگوريتم  آمده از الگوريتم
نشان داده شده است. در اين جدول نتايج  ۸در جدول 

و  DE،GA،GA-ILP ،PSO ،SCEهاي حاصل از الگوريتم
CFOnet  به همراهBB-CFO  مقايسه شده است. الگوريتم

BB-CFO  بار ارزيابي تابع هدف به  ٦٣٦٠از با استفاده
الگوريتم حاضر با  ةبهينه دست يافته است. تفاوت عمد

ساير تحقيقات، حل معادالت شبکه در تابع هدف الگوريتم 
است. بنابراين زمان اجراي برنامه بسيار کمتر از اجراي 

و  ٩افزارهايي مانند ايپنت است. جداول  برنامه به کمک نرم
 با متناظر هانوي ةشبک يکيدروليه يپارامترها ريمقاد ١٠

  دهند.يرا نشان م BB-CFO ةنيبه جواب
  

  کادو ةحل شبک
 کادو  ةبراي شبک BB-BC در بهترين حالت هزينه

 BB-CFO در ادامهدست آمد.  هروپيه ب ۲۲۲,۰۸۷,۵۴۰
 زانيمروي جمعيت و  تيحساساجرا شد. ابتدا آناليز 

ارائه  ۱۲و  ۱۱در جداول که نتايج آن  انجام شدهجهش 
 ۱۰نتيجه به ازاي جمعيت  ،مطابق آن بهترين شده است.

در  BB-CFOمشاهده شد. الگوريتم  ۰۵/۰جهش  زانيمو 
  رسيد. ۱۳۰,۶۴۵,۸۹۰به عدد  ۱۰با جميعت  ۲۲۸۸تکرار 

دست  هنتايج فشار و سرعت قطرهاي ب ١٤و  ١٣جداول 
توسط روش نيوتن رافسون را نشان را  BB-CFOآمده از 

قرار  مجاز ةمطابق آن تمامي فشارها در محدوددهد.  مي
دست آمده از  هب ةنتايج قطرهاي بهين اند. گرفته

 ۱۵در جدول  BB-CFOهاي مختلف به همراه  الگوريتم
داده شده است. در اين جدول نتايج حاصل از  نشان

به  CFOnetو DE، GA، GA-ILP ، PSO هاي الگوريتم
با  BB-CFOمقايسه شده است. الگوريتم  BB-CFOهمراه 

بار ارزيابي تابع هدف به بهينه دست  ٢٢٨٨٠استفاده از 
  يافته است. 
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  هاي مختلف جمعيت زانيمهانوي به ازاي  ةشبک ةهزين - ٦جدول 
 جمعيت ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠

 هزينه ٧,١٢٤,٣٤٩ ٦,٧٦٩,٤٨٣ ٦,٤٤٦,٤٥٢ ٦,٤٧٥,٤٤٢ ٧,١١٦,٩٤٨ ٦,٨٥٤,٨٦٨
  

  هاي مختلف جهش زانيمهانوي به ازاي  ةشبک ةهزين - ٧جدول 
٢/٠  ١/٠  ٠٨/٠  ٠٥/٠  ٠٣/٠  ٠١/٠  نرخ جهش 

 تابع هدف ٦,٩١٦,٧٩٣ ٦,٥٨٣,٩١٢ ٦,٤٣٠,١١٢ ٦,٦٢٧,٣٠٣ ٧,٣٢١,٤٥٩ ٧,٠٨٥,٩٦٣
 

 
  هانويةبراي شبک BB-CFOو  BB-BC هاي نتايج اجراي الگوريتم - ٣شكل 

  
  هاي مختلفهانوي با استفاده از روش ةدست آمده براي شبکهب ةقطرهاي بهين - ٨جدول 

  قطر (اينچ) لوله
GA SA SCE PSO DE GA-ILP CFOnet BB-CFO 

۱  ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۲ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۳ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۴ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۵ ٤٠ ۴۰ ٤٠ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۶ ٤٠ ۴۰ ٤٠ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۷ ٤٠ ۴۰ ٤٠ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ٤٠ 
۸ ٤٠ ۴۰ ٣٠ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۳۰ ٤٠ 
۹ ٤٠ ۴۰ ٣٠ ۴۰ ۴۰ ۳۰ ۳۰ ٤٠ 
۱۰ ٣٠ ۳۰ ٣٠ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ٣٠ 
۱۱ ٢٤ ۲۴ ٣٠ ۲۴ ۲۴ ۳۰ ۳۰ ٢٤ 
۱۲ ٢٤ ۲۴ ٢٤ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ٢٤ 
۱۳ ٢٠ ۲۰ ١٦ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ۱۲ ١٦ 
۱۴ ١٦ ۱۶ ١٢ ۱۶ ۱۶ ۱۲ ۱۲ ١٢ 
۱۵ ١٢ ۱۲ ١٢ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ١٢ 
۱۶  ١٢  ۱۲  ٢٤  ۱۲  ۱۲  ۱۶  ۲۰  ١٢  
۱۷  ١٦  ۱۶  ٣٠  ۱۶  ۱۶  ۲۰  ۲۴  ١٦  
۱۸  ٢٠  ۲۰  ٣٠  ۲۰  ۲۴  ۲۴  ۳۰  ٢٤  
۱۹  ٢٠  ۲۰  ٣٠  ۲۰  ۲۰  ۲۴  ۳۰  ٢٠  
۲۰  ٤٠  ۴۰  ٤٠  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ٤٠  
۲۱  ٢٠  ۲۰  ٢٠  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ٢٠  
۲۲  ١٢  ۱۲  ١٢  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ١٢  
۲۳  ٤٠  ۴۰  ٣٠  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ۴۰  ٤٠  
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  هاي مختلفبراي شبکة هانوي با استفاده از روشدست آمده قطرهاي بهينة به -٨ادامه جدول 

 قطر (اينچ) لوله
 

GA SA SCE PSO DE GA-ILP CFOnet BB-CFO 
۲۴ ٣٠ ۳۰ ٣٠ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ٤٠ 
۲۵ ٣٠ ۳۰ ٢٤ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ٣٠ 
۲۶ ٢٠ ۲۰ ١٢ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۶ ٢٠ 
۲۷ ١٢ ۱۲ ٢٠ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ١٦ 
۲۸ ١٢ ۱۲ ٢٤ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ١٢ 
۲۹ ١٦ ۱۶ ١٦ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ٢٠ 
۳۰ ١٦ ۱۲ ١٦ ۱۶ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ١٦ 
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ١٢ 
۳۲ ١٢ ۱۶ ١٦ ۱۲ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ١٢ 
۳۳ ١٦ ۱۶ ٢٠ ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۱۶ ١٢ 
۳۴ ٢٠ ۲۴ ٢٤ ۲۰ ۲۴ ۲۴ ۲۰ ٢٠ 

 ٦,٢١٠,٧٨٠ ۶,۱۹۵,۲۱۸ ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۶,۰۸۱,۰۸۷ ۶,۰۹۳,۴۷۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۶,۰۵۶,۰۰۰ ۶,۰۷۳,۰۰۰ هزينه ($)
 ٦,٣٦٠ ۱۵۷,۰۸۰ ۱,۳۲۰ ۴۸,۷۲۴ ۶,۶۰۰ ۲۵،۴۰۲ ۵۳,۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ هاارزيابيتعداد 

  
  BB-CFO ةنيمتناظر با جواب بهي هانوي ةشبک يکيدروليه يپارامترها ريمقاد -۹جدول 

 فشار (متر) گره فشار (متر) گره فشار (متر) گره فشار (متر) گره
٩٦/٤٠ ٩ مخزن ١  ٥٥/٣٢ ١٧  ٤٢/٣٧ ٢٥  
١٠/٩٧ ٢  ٠٥/٤٠ ١٠  ٢٩/٤٩ ١٨  ٠٧/٣٢ ٢٦  
١٨/٦١ ٣  ٤٧/٣٨ ١١  ٥٢/٥٤ ١٩  ٢٢/٣١ ٢٧  
٦٥/٥٦ ٤  ٢٩/٤٩ ٢٠ ٣٥ ١٢  ٠١/٣٩ ٢٨  
٠٤/٥١ ٥  ٧٤/٣٠ ١٣  ٨٢/٣٩ ٢١  ٧٤/٣٢ ٢٩  
١٦/٤٥ ٦  ٦/٣٤ ٢٢ ٣٣ ١٤  ٠٩/٣٠ ٣٠  
٨٠/٤٣ ٧  ٤٨/٣٠ ١٥  ٥٣/٤٢ ٢٣  ٣٥/٣٠ ٣١  
٢١/٤٢ ٨  ٤٠/٣٠ ١٦  ١٢/٤١ ٢٤  ٧٢/٣٣ ٣٢  

  BB-CFO ةنيمتناظر با جواب بههانوي  ةشبک يکيدروليه يپارامترها ريمقاد -۱۰ جدول 
ه)يسرعت (متر بر ثان لوله ه)يسرعت (متر بر ثان لوله  ه)يسرعت (متر بر ثان لوله  ه)يسرعت (متر بر ثان لوله   
٨٣/٦ ١  ٢٢/١ ١٠  ٢٨/٣ ١٩  ٩٤/١ ٢٨  
٥٣/٦ ٢  ٤٣/١ ١١  ٧٦/٢ ٢٠  ٥٤/٠ ٢٩  
٦٦/٢ ٣  ٨٩/٠ ١٢  ٩٤/١ ٢١  ١٤/١ ٣٠  
٦١/٢ ٤  ٠٢/٢ ١٣  ٨٥/١ ٢٢  ١٥/١ ٣١  
٣٦/٢ ٥  ٢٥/١ ١٤  ٨٤/١ ٢٣  ٦٨/٠ ٣٢  
٠٢/٢ ٦  ١٨/٠ ١٥  ٢/١ ٢٤  ٦٩/٠ ٣٣  
٥٦/١ ٧  ٤٦/٠ ١٦  ١٤/١ ٢٥  ٦٩/٠ ٣٤  
٣٧/١ ٨  ١١/٢ ١٧  ٦٣/١ ٢٦  

  
١٩/١ ٩  ٢٢/٢ ١٨  ٩٤/١ ٢٧      

 
 

  کادو به ازاي جمعيت مختلف ةشبک ةهزين - ١١جدول 
 جمعيت ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠

 تابع هدف  ١٤٨,١٩٣,٨٠٥  ١٦٥,١٢٨,٢٥٥  ١٦٤,٠٧٢,٥٥٥  ١٥٩,١٣١,٧٢٥  ١٨٣,٨٨٤,٣٠٥  ٢٠٨,٩٩٨,٢٨٥
  

  هاي مختلف جهش زانيمکادو به ازاي  ةشبک ةهزين - ١٢جدول 
٢/٠  ١/٠  ٠٨/٠  ٠٥/٠  ٠٣/٠  ٠١/٠  نرخ جهش 

 تابع هدف  ٢٠٨,٩٩٨,٢٨٥  ١٥٩,١٣١,٧٢٥  ١٤٨,٧٠٠,٨٠٥  ١٧٠,٠٤٩,٤٥٥  ١٩٦,٧٨٣,١٤٥  ٢٢٠,٢٢٧,٦٧٥
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  کادو ةبراي شبک BB-CFOو  BB-BC هاي نتايج اجراي الگوريتم - ٤شکل 

  
 BB-CFO ةکادو متناظر با جواب بهين ةمقادير پارامترهاي هيدروليکي در شبک -١٣جدول 

  فشار (متر)  گره  فشار (متر)  گره  فشار (متر)  گره  فشار (متر) گره
  ٤٣/٨٤  ٢٢ ٦٨/٨٧ ۱۵ ٠٦/٨٨ ۸ ۱مخزن  ۱
  ٩/٨١  ٢٣ ٥٩/٨١ ۱۶ ٦٩/٩٢ ۹ ۲مخزن  ۲
۳ ٦٣/٩٨ ۱۰ ١٢/٨٩ ۱۷ ٥٨/٨٢  ٢٤ ١٢/٨٩٢  
۴ ٩٢/٩٥ ۱۱ ٧٤/٨٨ ۱۸ ٦٢/٨٥ ۲۵  ٤٧/٨٠  
۵ ٣/٨٧ ۱۲ ٢٤/٨٠  ٢٦  ٧٦/٨٤  ١٩ ٧١/٨٤  
۶ ٨٩/٨٤ ۱۳ ٩٧/٨١  ٢٠ ١٥/٨٢  

   
۷ ٧٦/٨١ ۱۴ ٩٣/٨٥  ٢١ ٤٢/٩٣  

    
  

  (سرعت بر  حسب متر برثانيه) BB-CFO ةجواب بهينکادو متناظر با  ةپارامترهاي هيدروليکي در شبک -١٤جدول 
  سرعت  لوله  سرعت  لوله  سرعت  لوله  سرعت لوله
۱ ٤٨/٢ ۱۰ ١٥/٠  ١٩ ٠٤/٢  ۲۸  ٨/٠  
۲ ٠٨/٢ ۱۱ ٨٤/٠  ٢٩  ٢٣/٠  ٢٠ ٧١/٢  
۳ ٨٧/١ ۱۲ ٤/١  ٣٠  ١٨/٢  ٢١ ٢/٢  
۴ ٩٨/٠ ۱۳ ١٣/١  ٢٢ ٩٨/٠  ۳۱  ٢٥/٠  
۵ ٤٧/٠ ۱۴ ٣٨/٠  ٣٢  ٧/٠  ٢٣ ٨٩/١  
۶ ٤١/١ ۱۵ ٢٣/٠  ٣٣  ٥٥/١  ٢٤ ٣٨/٠  
۷ ١٧/٢ ۱۶ ٦٧/١ ۲۵  ٤٢/١  ۳۴  ٤/٠  
۸ ٦/٠ ۱۷ ٩٤/٠  ٢٦ ٩١/٠  

   
۹ ٥٨/١ ۱۸ ٩١/٠  ٢٧ ٩٧/١  

    
  

  هاي مختلفکادو با استفاده از روش ةدست آمده براي شبکه ب ةقطرهاي بهين -١٥جدول 

 لوله
  متر)قطر (ميلي

GA GA-ILP PSO CFOnet BB-CFO 

١٠٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١  
١٠٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ٩٠٠ ٩٠٠ ٢  
٣٥٠  ٣٥٠  ٥٠٠  ٤٠٠ ٤٠٠ ٣  
٣٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٣٥٠ ٣٥٠ ٤  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ٥  
٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٥٠ ٢٥٠ ٦  
٩٠٠  ٨٠٠  ٩٠٠  ٨٠٠ ٨٠٠ ٧  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ٨  
٤٥٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠ ٤٠٠ ٩  
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  هاي مختلفشبکة کادو با استفاده از روش دست آمده برايه قطرهاي بهينة ب -١٥جدول 

 لوله
  متر)قطر (ميلي

GA GA-ILP PSO CFOnet BB-CFO 

٥٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠  
٧٥٠  ٩٠٠  ٩٠٠  ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١  
٧٥٠  ٧٠٠  ٧٠٠  ٧٠٠ ٧٠٠ ١٢  
٧٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٨٠٠ ٨٠٠ ١٣  
٤٠٠  ٥٠٠  ٤٥٠  ٤٠٠ ٤٠٠ ١٤  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ١٥  
٤٥٠  ٥٠٠  ٤٥٠  ٥٠٠ ٥٠٠ ١٦  
٣٥٠  ٣٥٠  ٣٠٠  ٣٥٠ ٣٥٠ ١٧  
٥٠٠  ٤٠٠  ٤٥٠  ٣٥٠ ٣٥٠ ١٨  
١٥٠  ٤٥٠  ٥٠٠  ١٥٠ ١٥٠ ١٩  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ٢٠٠ ٢٠  
٦٠٠  ٦٠٠  ٦٠٠  ٧٠٠ ٧٠٠ ٢١  
٥٠٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ٢٢  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ٤٥٠ ٤٠٠ ٢٣  
٣٥٠  ٤٥٠  ٤٠٠  ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٤  
٦٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٧٠٠ ٧٠٠ ٢٥  
٢٠٠  ٢٥٠  ١٥٠  ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٦  
٣٥٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٧  
٣٠٠  ٣٠٠  ٣٥٠  ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٨  
٢٠٠  ٢٥٠  ١٥٠  ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٩  
٣٠٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠  
١٥٠  ١٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ٣٢  
١٥٠  ١٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٣  
١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠ ١٥٠ ٣٤  
  ١٣٠,٦٤٥,٨٩٠  ١٢٥,٨٣٢,٩٦٥  ١٣٠,٦٦٦,٠٤٣  ١٣١,٣١٢,٨١٥  ١٣١,٦٧٨,٩٣٥  )Rsهزينه (

  ٢٢,٨٨٠  ٢٥٩,٦٠٢  ٤٥,١٥٠  ٤,٤٤٠  ٣٦,٠٠٠  هاتعداد ارزيابي
  

  گيرينتيجه
ع و يتوز يها شبکه يساز نهيبه ن پژوهش،يانجام اهدف از 

و کادو  يهانو يها شبکه ،منظور نيبه هم. بودانتقال آب 
انتخاب  ،هستند يآبرسان يها شبکهن يکه از مشهورتر

که  BB-BCتم يالگور يساز نهيبه يبرا نيشدند. همچن
 يها شبکه يساز نهيبهتاکنون گزارشي از کاربرد آن در 

 که ييآنجا از انتخاب شد. ،انتقال آب ارائه نشده است
حل  يبرالذا  ؛ل شبکه را ندارنديتحل ييها تواناتميالگور
 ها لوله يل هيدروليکيتحل يروش نيوتن رافسون برا ،شبکه
انتخاب  يقطرها ،کيدروليه ن روشيشد. در ا يسيکدنو

که سرعت و يصورت شده و در يسازهيتم، شبيشده از الگور
رفته شدند. با يقطرها پذ ،مجاز باشد ةفشار آنها در محدود

  تميالگور ابتداافت. ين کار زمان حل شبکه کاهش يا
BB-BC ارائه نکرد  يمناسب يها جواب ،با وجود سرعت باال

ن مشکل يحل ا ي. براشد يمگرفتار  يمحل يها نهيبهو در 

تم ياز الگور استفادهبا  BB-BCتم يالگور ةم به توسعيتصم
CFO  خارج شدن از  ،بارز آن يها يژگيوگرفته شد که از

با آن است.  يباال يجووو قدرت جست يمحل ةنيبه
 ، الگوريتم ترکيبيCFOاز نقاط قوت الگوريتم  استفاده

BB-CFO .يها شبکهگر يدر ادامه بار د پيشنهاد شد 
 ۹لوله و  ۳۴گره،  ۲۶ حلقه و کادو با  ۲لوله و  ۳۴هانوي با 

آناليز حساسيت روي  ةهر دو شبک براي .شدبررسي   حلقه
بهترين نتيجه براي  جهش صورت گرفت. زانيمجمعيت و 

و  ۰۵/۰جهش  زانيمو  ۱۵هانوي به ازاي جمعيت  ةشبک
 ۰۵/۰جهش  زانيمو  ۱۰کادو به ازاي جمعيت  ةشبکبراي 

 ةبار ارزيابي تابع هدف در شبک ۶۳۶۰پس از  مشاهده شد.
. روش مذکور شددالر برآورد  ۶،۲۱۰،۷۸۰ ةهانوي هزين 

به ي تابع هدف در شبکه کادو ابيارزبار  ۲۲۸۸توانست با 
که تمامي  است يگفتنروپيه برسد.  ۱۳۰,۶۴۵,۸۹۰ ةهزين

و نتايج  داشتها در محدوده مجاز قرار  فشارها و سرعت
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و  GAهاي توانمندي همچون  بهتري در مقابل الگوريتم
PSO از  نکردن گرفته شد. همچنين به علت استفاده
تر از ساير افزار هيدروليکي، زمان اجراي برنامه کم نرم

. از جمله مزاياي روش مطرح شده در تحقيقات انجام شد
از نکردن توان به سرعت باال، استفاده  مي ،قيق حاضرتح
ساز هيدروليکي، نبود پارامترهاي ثابت و  افزارهاي شبيه نرم

. تحقيق کردسادگي کاربرد الگوريتم پيشنهادي اشاره 
هاي  توان با شناخت توانايي حاضر نشان داد مي

ها را ترکيب و الگوريتم با عملکرد  هاي مختلف آن الگوريتم
توان بدون استفاده از  . همچنين ميکردبهتري را ايجاد 

افزارهاي هيدروليکي و تنها با استفاده از قوانين حاکم  نرم
  .کردري حل ها را با سرعت باالت ها، آن بر هيدروليک لوله
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