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چکیده
در ایننت تیق،ننر ،بن ای لننت مسننبله تقزیننی بننار اظت ننادی بننا در ر ن ن تت ننقد ی در
س،ستمهای ظندر ننند رال،نهای ،ا گنقریتم به،ننه سنازی اتتنه ش،هننهاد شنده اسن
در سال هنای ات،ن  ،تقزینی بنار اظت نادی در س،سنتم هنای ظندر ننند رال،نه ای ،منقرد
تقجه میقق،ت واظنی شنده اسن  ،امنا در هن ،ین از اینت تیق،قنا  ،بنه مل نت نقد ی
راشی از سقت هنای سن،لی تقجنه رهنده اسن مندل ارا نه شنده در اینت تیق،نر ،ظ،ند
ننقد ی را ر،ننع ال مننال رمننقده اسنن و از ایننت یننا منند ی جدینند از مسننا منن قر
بهشمار منی رود ا گنقریتم به،ننه سنازی اتتنه ،ین ا گنقریتم جسنتجقی تکناملی اسن
ننه در سننالهننای ات ،ن تقس ن میققنن،ت ش،هنننهاد و در زم،نننههننای ملتلننن مهندسننی
مقرد استفاده ظ ار ته اسن بنا اینت وجنقد ،ظابل،ن اینت ا گنقریتم بن ای لنت مسنا ت
به هبن داری س،سنتم هنای ظندر ب رسنی رهنده اسن در اینت مقا نه ،تقارنایی ا گنقریتم
به،نننهسننازی اتتننه ،ب ن ای لننت مسننبله تقزیننی بننار اظت ننادی بننا در ر ن ن تت تننابی
قد ی (مندل جدیند ش،هننهادیر در س،سنتمهنای ظندر ننند رال،نهای ب رسنی شنده
اس ن ا گننقریتم به،نننهسننازی اتتننه در مسننا ت ملتلننن تقزیننی بننار اظت ننادی در نننند
س،ستمهنای تن رال،نهای (0،36و 06والندیر و تقزینی بنار اظت نادی بنا در ر ن تت
تننابی ننقد ی تینن ظ،ننقد ایمنننی در س،سننتم تنن رال،ننهای ( 0والنندی 76 ،باسننهر
ال مال شده اس در رهای ظابل،ن ا گنقریتم به،ننه سنازی اتتنه در لنت مسنبله تقزینی
بننار اظت ننادی در س،سننتم  0والنندی و دو رال،ننهای و مسننبله تقزیننی بننار اظت ننادی بننا در
ر نن نن تت تننابی ننقد ی در س،سننتم  06والنندی و دو رال،ننهای بننا ظ،ننقد تکم،لننی
ب رسنی شننده اسن مقایسننه ملکن د ایننت ا گننقریتم بنا دیگن ا گنقریتمهننای جسننتجقی
ت اد ی ،تقارمندی ا گقریتم به،نهسازی اتته را رهان میدهد

 -1مقدمه
تقزیی بار اظت ادی یکی از وظاین مهم به،نهسازی در
به هب داری از س،ستمهای ظدر اس و با هدف تل ،ص

بار به والدهای از ظبت رایشیا ته صقر
ا عایش رگ اریهای زیس می،طی

می  ،د با

ه از الت اق

سقت های س،لی در ر ،و اههای تق ،د ننده تقان
ا کت یکی در هقا منته میشقرد ،دیگ به هب داری از
س،ستم ظدر به صقر اظت ادی ص ف ،تابی هدف رهایی

* شس ا کت ور ،رقیسنده مسبقلarmaghani.saber@yahoo.com :
 .1دارهجقی ارشناسی ارشد ،دارهکده مهندسی ب ق و امپ،قت  ،دارهگاه
سمنان.
 2استاد دارهکده مهندسی ب ق و امپ،قت  ،دارهگاه سمنان.

مسبله تقزیی بار اظت ادی رمیتقارد باشد بلکه اهش ره
الیندههای ازی ر،ع باید درر

ته شقد ازهای SO X
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و

تقزیی بار اظت ادی با در ر
NO X

سقت

تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

از مهمت یت الیندههای منته شده از والدهای

ته میشقرد اما والدهای ژر اتقری میتقارند به نندیت

س،لی میباشند در لال لاض در بس،اری از

رال،ه تق ،دی تقس،م شقرد ه با تطقط ارتباطی با هم

س،لی به ازای مقدار

تت تابی

هقرهای جهان ،والدهای سقت

ازی ه از ایت الیندهها در هقا متسا د می نند
ج یمهای را میش دازرد بناب ایت تابی هدف میتقارد اهش
همعمان هعینه سقت

ته

و ج یمه الیندهها درر

شقد

قد ی در س،ستمهای ظدر نند رال،های با ایت رویک د
ارجام می  ،د ه مقداری از تقان ا ت،ق به صقر
اظت ادی در رال،های تق ،د شقد و به رال،ه دیگ ارتقال
یابد به طقریکه والدهای ل ارتی مت یت ج یمه را ب ای

یکی از او ،ت رویک دها ب ای لت مسبله تقزیی بار
اظت ادی با در ر

تت تابی قد ی ،استفاده از

روشهای ب رامهریعی تطی و غ ،تطی بقد ه در ][3

تقص،ن شده اس

در ] ،[2ضمت ارا ت ،ب تطی از

تقابی هدف هعینه سقت

قد ی ،با

و ج یمه ره

وزندهی ملتلن م ا یهای ب،ت هعینه سقت
ره

ارتباط داررد تقزیی بار اظت ادی با در ر

قد ی به دس

ورده شده اس

و هعینه

در] ،[7از ا گقریتم

ژرت ، ،ب ای لت مسبله تقزیی بار اظت ادی با در ر
تت تابی قد ی استفاده شده اس

ه شارامت های

نت ی ایت ا گقریتم تقس منطر ازی تن ،م می شقد
ا گقریتم ژرت،
جقاب بدس
ر

ارتقاءیا ته ب ای بهبقد بله،دن به ،ف،
مده از لت مسبله تقزیی بار اظت ادی با در

تت تابی قد ی در ] ،[0ش،هنهاد شده اس

قد ی هقا بپ دازرد و مقدار تقان ا ت،ق بقری از تطقط

ارتقال ارتباطی ب،ت رقالی ،در میدوده مجاز باشد در
] ،[3مسبله تقزیی بار اظت ادی در س،ستمهای ظدر نند
رال،های ،با ب رامهریعی شقیا 5لت شده اس

در ]،[36

تقزیی بار اظت ادی در س،ستمهای نند رال،های ،با
استفاده از روش شبکه

در ]،[33

بی لت شده اس

نند سقتتی بقدن والدها در مسبله تقزیی بار اظت ادی
ته شده اس

در س،ستمهای نند رال،های در ر

و

ب ای لت مسبله تقزیی اظت ادی بار در س،ستمهای نند
رال،های ملک د ا گقریتمهای تکاملی را ب رسی
اس

همچن،ت ب ای تهل ،ص صی

ده

و سقم به،نگی

ا گقریتم تکاملی ش ای  KKT0را ب رسی رمقده اس
یکی از جدیدت یت ا گقریتمهای به،نهسازی تکاملی،

میققان در ] ،[5ا گقریتم  PSO1را ب ای لت تقزیی بار
تت تابی قد ی استفاده رمقدهارد
اظت ادی با در ر

ا گقریتم

در ] ،[0ا گقریتم دسته مقرنگان ( )ACO2ب ای لت
تت تابی قد ی
مسبله تقزیی بار اظت ادی با در ر

و در سال 2633ا گقریتم به،نهسازی اتته

ش،هنهاد شده اس

در ] ، [3ا گقریتم با ت ی

(BF7ر

ارتقاءیا ته با استفاده از تبقری ازی ش،هنهاد و ایت

ا گقریتم ب ای لت تقزیی بار اظت ادی با در ر
تابی قد ی ش،هنهاد شده اس

تت

مسا ه م قر در [ ]8با

تقسلهیا ته لت

استفاده از ا گقریتم تکامت تفاضلی (DE0ر
شده اس
ملمقالً س،ستم مقرد ب رسی و مطا له در مسا ت تقزیی بار
اظت ادی (با در ر

تت تابی قد یر ی

رال،ه درر

ا گقریتم به،نهسازی اتته) (COA3اس
جستجقی ش رده اتته 8تقس یارگ و دب][37-32
تقسله یا
تقس

رام،ت رجب،قن ارا ه

دید ] [30ایده اصلی

ا گقریتم به،نهسازی اتته ،ا هام از تلمگ اری اتتهها
میباشد ه با ش واز قوی


3

ه رق ی ه

ت اد ی اس

ت ،ب شده اس
در ایت تیق،ر ا گقریتم به،نهسازی اتته ب ای لت
مسبله تقزیی بار اظت ادی با در ر

تت تابی قد ی در

س،ستمهای نند رال،های ش،هنهاد شده اس

ا گقریتم

م قر در مسبله تقزیی بار اظت ادی با تقابی هدف و ظ،قد
5

1

Particle Swarm Optimization
Ant Colony Optimization
3
Bacterial Foraging
4
Differential Evolution
2
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Dynamic Programming
Karush Kuhn–Tucker
7
Cuckoo Optimization Algorithm
8
Cuckoo Search
9
Lévy Flight
6
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ارمغاری و امجدی

ملتلن در س،ستمهای ت رال،های ونند رال،های اج ا
مده با دیگ روشها مقایسه شد در

شده و رتایج بدس

رهای  ،تقارایی ا گقریتم اتته ،در مسبله تقزیی بار
تت تابی قد ی در س،ستمهای

اظت ادی با در ر

رهان داده شده اس

بلشبندی می شقد در بلش  2تقزیی بار اظت ادی با در
ر

ی

بار اظت ادی مط ح شدهارد با در ر
بلار در تابی هدف،

تت اث ش ،های

ای مسبله دارای رقاط م،نه میلی

متلددی میشقد ه مسبله را از یا
می ند تابی هعینه سقت

نند رال،های ب رسی شده اس
ایت تیق،ر به صقرتی ه

بلش س،سنقسی به تابی درجه دو در مسا ت تقزیی

لت ش،چ،دهت
تت تابی اث

با در ر

ش ،های بلار در رابطه(3ر رهان داده شده اس



()1

 

Fi Pi   ai  bi Pi  ci Pi 2  ei .sin f i Pi min  Pi

تت تابی قد ی در س،ستمهای نند رال،هایی

 bi ، a iو  ciثاب های هعینه نند جملهای درجه دو والد

مد سازی شده اس در ایت بلش ظ،قد تکم،لی همچقن

 iام میباشند و  eiو  f iثاب هایی از ژر اتقر  iام ب ای

لد ر خ ش،ب و رقاط ممنق ه اری ژر اتقرها و امن،

بدس وردن جقاب دظ،ر و ارب دی از تقزیی بار اظت ادی،

شبکه ر،ع ب،ان شده اس و در ارتهای ایت بلش روش لت

مدل تقزیی اظت ادی بار باید شامت ه دو تاث ،ش ،های

مسأ ه تقض،ح داده شده اس در بلش  7ا گقریتم به،نه

بلار و نند سقتتی بقدن باشد] [35بناب ایت تابی هدف

سازی اتته به نقان ا گقریتم ش،هنهادی ب ای لت

مسبله تقزیی اظت ادی در مت به صقر (2ر می دد

مسأ ه م قر ،به تف ،ت ش ح داده شده اس در بلش 0

 

رتایج ددی و تیل،ت لساس،
ب رسی شده اس



 a  b P  c P 2  e .sin f P min  P ,
i1
i1
i ,1
i
 i1 i1 i i1 i

min
Pi  Pi  Pi1

a  b P  c P 2  e .sin f P min  P ,
i2
i2
i2
i
 i 2 i 2 i i 2 i
Fi  Pi   
Pi1  Pi  Pi 2



2
min
 aik  bik Pi  cik Pi  eik .sin f ik Pik  Pi ,

Pik 1  Pi  Pi max


ا گقریتم ش،هنهادی

در بلش  5ایت تیق،ر رت،جه  ،ی

شده اس



()2

 



 -2توزیع بار اقتصادی با در نظرگرفتن تابع
آلودگی در سیستمهای چند ناحیهای

 

 eik ، cik ، bik ، aikو  f ikثاب های هعینه والد  iام در  kام،ت
سطح ازتقان ا ت،ق ت وجی ن والد اس
ب ای م،نه

دن تل یبا

زیس

می،طی یا ره

ت

تت تابی قد ی

الیندههای ازی ه از سقزاردن سقت های س،لی

نند رال،های تل ،ص بار میلی

درون والدهای ر ،و اهی در می ،متسا د میشقد ،باید

ه رال،ه به والدهای مقجقد در ن رال،ه و ارتقال تقان از

مقدار الینده ازی ره شده با تقان تق ،د شده از ن

رال،های با اضا ه تق ،د به رال،ه مجاور با مبقد تق ،د

والد وابسته باشد ت سطح

هدف از تقزیی بار اظت ادی با در ر
در س،ستمهای ظدر

اس

به طقری ه م ا یهای ب،ت مت یت هعینه سقت

ت س،ستم ظدر و مت یت قد ی ره شده ب ظ ار شقد
و ظ،دهای تقازن ظدر

ای ،ظ ،
رال،ه 

تق ،د و تقان

منتقله از تطقط ارتباطی ب ورده شقد تابی هعینه درجه
دو به د ،ت صَ فل ر

دن از تاث ،ش ،های بلار در

مد سازی ،ملمق ت یت و سادهت یت تابی هعینه سقتتی
اس

ه در مسا ت تقزیی بار اظت ادی ارا ه شده اس

ش ،های بلار در منینی ل ارتی والدها ایجاد اَشکال
نبدی شکت می ند و در دهههای ات ،با در ر

مجله مدل سازی در مهندسی

تت

قد ی  Ei Pi به صقر

رابطه(7ر ب،ان می شقد
()3







Ei Pi   10 2  i   i Pi   i Pi 2   i exp i Pi 

  i ،  i ،  i ،  iو  iثاب ها وض ایب قد ی ره شده از
والد  iام اس

Ei Pi 

ت قد ی ره شده ب لسب

 ton / hمیباشد لقی بقری از تطقط ارتقال ب،ت دو

رال،ه رقش مهمی را در تل،،ت هعینه ملک د در
س،ستمهای ظدر

نند رال،های ایفا می ند با شامت

دن هعینه ارتقال ب ای ه ارتقال در تطقط ارتباطی ب،ت
رقالی و ایجاد م ا یه ب،ت تقابی هعینه سقت و تابی ره
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تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

تقزیی بار اظت ادی با در ر

قد ی ،تابی هدف مسبله تقزیی بار اظت ادی با در
تت تابی قد ی در س،ستمهای نند رال،های با

ر

max
min
 Pimو  Pimبه ت ت،ب م زهای شای،نی و باالیی تقان

ت وجی والد  iام در رال،ه  mام می باشد

رابطه (0ر تل ین می شقد
M N


   Fim  Pim 

m 1 i 1

T 
M N


   1      Eim  Pim  
m 1 i 1



(0ر

N

f jk PT jk

PT jk

لقی بقری از ت



N 1

T

j 1 k  j 1

PT jk

N

اس

هعینه ت ب لسب

 $ / hو  0    1ض یب م ا یه اس

ثاب  ض یبی

ه در قد ی  ton / h ض ب میشقد تا منینی
T

ب لسب   $ / h بدس

دد  3اس

تت ظ،د ر خ ش،ب ،بازه ملک د والدها در

با درر

ه دوره زماری به وس،له لد ر خ ش،ب میدود می شقد و

ارتباطی از رال،ه  jام به رال،ه

تلداد والد در ه رال،ه اس

هعینه

Minimize



 kام f jk ،ض ایب هعینه ارتقال ه وابسته به

اس

 -3-2محدودیت حد نرخ شیب

ید زماری ه  ب اب با

تابی م ا یه ،تبدیت به مسبله تقزیی

اظت ادی بار میشقد و زماری ه  صف اس

در رت،جه تقان ا ت،ق ت وجی از والد باید ظ،قد (3ر8(-ر را
ب ورده رماید
Pi  Pi 0  UR i

(3ر
(8ر

Pi 0  Pi  DR i

 Pi 0رقطه ملک د والد  iام در دورۀ ظبت (ملمقالً سا
ظبتر می باشد  URiو

DRi

به ت ت،ب میدودههای ر خ

ا عایهی 3و ر خ اههی 2از والد  iام اس
رسب

تق ،د

ا

به رقطه ار ظبت اهش داشته باشد از رابطه (8ر

تابی

ب ای در ر

تت لد ر خ ش،ب استفاده میشقد و ا

م ا یه تبدیت به مسبله تقزیی بار با هدف اهش ج یمه

تق ،د رسب

به رقطه ار ظبت ا عایش داشتهباشد از رابطه

قد ی ص ف میشقد

(3ر ب ای در ر
ت ،ب رواب

 -1-2محدودیت توازن قدرت ناحیهای
ظ،د تقازن ظدر

رال،های با در ر

(5ر

m  1,2,, M

به

تت تلفا

 Pdm  PLm  k m PTmk
k 1

N

P

im

i 1

 Pdmمقدار بار مقرد ر،از در رال،ه ی  mام Pdm ،بار ت
PLm

مقرد تقاضای س،ستم ظدر در رال،های  mام و
تلفا س،ستم ظدر در رال،های  mام اس  Mت
رقالی ه در ی

س،ستم ظدر مقجقد اس

تقان ت وجی از والدها ه تل ،ص یا ته شده باید در
میدوده باالیی و شای،نی از تقان لق،قی تق ،د نندهاش
باشد و میتقارد به صقر رابطه (0ررهان داده شقد
(0ر

( 3ر





min
max
Pim  Pim  Pim





max Pi min , Pi 0  DRi  Pi  min Pi max , Pi 0  URi

 -4-2محدودیت نقاط ممنوعه كاری واحدها
در مت ،میدودی های ملک د ،عیکی مارند رقص در
تقرب،ت یا تجه،عا

اضط اری وابسته از ظب،ت بقیل ،

شمپهای تغ یه و غ ،ه ،ژر اتقرها می تقارند رقالی

ممنق ه اری داشته باشند ه به هب داری در ایت رقالی
امکان دارد رقسارا

تک،ه اه شف

صدم جدی ب ن وارد رماید ی

 -2-2محدودیت ظرفیت تولید

i  1, 2,  , N

(5ر8(-ر ،میدوده تقان ت وجی به صقر

رهان داده شده در (3ر بدس می ید:

صقر رهان داده شده در (5ر تل ین می شقد:
for

تت لد ر خ ش،ب استفاده میشقد از

را تققی

رمقده و

والد با رقالی ممنق ه

اری POZ  7دارای مهل ه ورودی-ت وجی سسته

اس ] [30ب ای والد  iام با رقالی ممنق ه اری ،رقالی
به هب داری به صقر (36ر میتقارد تقص،ن شقد
1

Ramp Up
Ramp Down
3
Prohibited operating zone
2

مجله مدل سازی در مهندسی
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ارمغاری و امجدی
 Pi min  Pi  Pi ,LB
1
 LB
UB
 Pi , j 1  Pi  Pi , j
 P UB  P  P max
i
i
 i, j

j  1,2,3,, NPi
j  NPi

(36ر
LB
 Pi , jو

37

PiUB
,j

به ت ت،ب م زهای شای،ت و باالیی از  jام،ت

رال،ه ممنق ه اری والد  iام میباشد  NPiتلداد رقالی
ممنق ه اری والد  iام میباشد

لقی بقری از تطقط ارتقال ارتباطی از

میشقرد ا

رال،ه  jام به رال،ه  kام باشد ،مقدار لقی بقری به
در ر

صقر مثب

تطقط ارتقال ارتباطی از رال،ه  kام به رال،ه  jام باشد،
مقدار لقی بقری به صقر منفی در ر
لال در

 -5-2محددددودیت تدددوان منتقلددده از

ه ب،ت

M

M

ارتباطی بین نواحی
لقی بقری از تطقط ارتباطی از رال،ه  jبه رال،ه k

اس

ه به صقر

شای،نی و باالیی ن ت

ارتباطی باشد

(37ر
PTmin
 PT jk  PTmax
jk
jk

(33ر

 PTminو  PTmj ka xمت یت و ب،هت یت لقی بقری از تطقط

او ،ه ب اب با  Nوالد ژر اتقری

رقالی وجقد دارد

ه

ب،ان شقد

ته میشقد

رال،ه به اضا ه تمام تطقط ارتقال ارتباطی

د از جمل،

باید در میدوده از ظ ،

ته میشقد و ا

تلداد ناص در جمل،
دددوط

لقی بقری از

جقاب میتمت در مسبله

ب،ارگ ی

رایهای ب داری به صقر



رابطه(37ر







 P11, P12 ,, P1N1 , P21, P22 ,, P2 N2 ,, PM 1 , PM 2 ,, PMN ,
Pi  

 PT12 , PT13 ,, PT1M , PT23 , PT24 ,, PT2 M ,, PTM 1,M




 i  1,2,, N popتلداد جمل ،او ،ه اس

jk

ارتباطی از رال،ه  jبه رال،ه  kاس

 -3الگوریتم بهینه سازی پرنده فا ته

-6-2محدودیت ایمنی شبکه
ب ای اطم،نان از ملک د ایمت س،ستمهای ظدر  ،ظ،د
تقان بقری از تطقط (  S lر به صقر زی ال مال میشقد:
()12

max
Slv  Slv

v  1, 2,  , NL

در شکت(3ر لقنار
شده اس
ا گقریتم

ا گقریتم به،نهسازی اتته رسم

و با تقجه به شکت (3ر میتقان امهای اصلی
 COAرا به

ام  :3مهلص

صقر زی دستهبندی د

دن مکانهای سکقر

للی اتتهها به

صقر ت اد ی تل،،ت شقد
ام  :2به ه اتته تلدادی تلم تللر یابد

 -7-2روش حل

ام  :7تل،،ت شدن شلاع تلمگ اری ه اتته

ب ای لت مسبله م قر با ا گقریتمهای جستجقی
ت اد ی ،جمل،

او ،ه شامت ت ،بی از اردیدای تقان

ا ت،ق ت وجی تل ،ص یا ته به مسبله تقزیی بار اظت ادی
با در ر

تت تابی قد ی و لقی بقری از تطقط
ه تمام ظ،قد را ب ورده

ارتقال ازتباطی ب،ت رقالی اس
میرماید ال مانهای جمل،

او ،ه شامت تقان ت وجی از

والدهای تق ،د ننده ظدر

ه به صقر ت اد ی

اس

داتت بازه Pimmin , Pimmax ارتلاب میشقرد و دسته دیگ
لقی بقری از تطقط ارتقال ارتباطی ب،ت رال،ه
 kام اس

ه به طقر ت

اد ی در بازه

مجله مدل سازی در مهندسی

, PTmax
jk

P

min
T jk

j

ام و

ارتلاب

ام  :0تلمگ اری اتتهها در الره ش رد ان م،عبان درون
شلاع تلمگ اری
ام  :5از ب،ت ر تت تلمهای شناسایی شده تقس

ش رده

م،عبان
ام  :0ش ورش تلمهای شناسایی رهد
ام  :3ارزیابی میت سکقر

اتتههای جدید

ام  :8مهلص رمقدن ب،هت یت تلداد اتتهای ه امکان
زرد ی در ه مکان را داررد و از ب،ت ب دن ن دسته از
اتتهها ه در مکان رامناسب زیس می نند
ام  :3دستهبندی اتتهها به روش  k  meansو مهلص
رمقدن بهت یت وه اتته به نقان مکان سکقر هدف
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تقزیی بار اظت ادی با در ر
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دن جمل،

ام  :36ل

تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

جدید اتتهها به سم

مکان هدف

 -1-3تولید محلهای سکونت اولیه فا تهها
(جمعیت اولیه جواب های كاندید)

ام  :33ن

تقظن و در صقر

دن ش ای

دم

ب ظ اری ش ای تقظن ر تت به ام 2

ب ای لت ی
شکت ی
سکقر

رایه شکت  ،د و بلنقان هاب،ت
شناتته شقرد در ی

بُلدی ی

هاب،ت

اس

شروع



(30ر
تعیین شعاع تخمگذاری

تعیین پارامترها و

برای هر فا ته

ورودیها

مسبله ،باید مقادی متغ ،های مسبله به

به صقر

3

یا میت

مسبله به،نهسازی N var

رهانداده شده ظابت تل ین



Habitat  x1 , x2 ,, x N v ar

للی با

م،عان مناسب بقدن(یا مقدار سقدر در هاب،ت،
ارزیابی تابی سقد  f pدر هاب،ت ،به دس می ید

حركت تمام فا تهها

تخمگذاری در النههای

به سمت بهترین محل

مختلف



(35ر



profit  f p habitat   f p x1 , x2 ,, xNvar

ب ای استفاده از  COAدر لت مسا ت م،نهسازی ا ی
مشخص نمودن

بعضی از تخمها كشته یا

جوامع فا تهها

از بین می روند

الم منفی در تابی هعینه ض ب شقد ب ای ه

اس ی

دام از ایت هاب،ت ،ها تلدادی تلم تل ،ص مییابد در
طب،ل

ه

اتته ب،ت  5تا  26دد تلم در دامنهای

مهلص می ارد ایت ا داد به نقان لد باال و شای،ت
جمعیت از
ماكزیمم مقدار

تل ،ص تلم به ه اتته در تک ارهای ملتلن استفاده

بله

میشقد لدا ث دامنه تلمگ اری  ELR متناسب اس

از پیش تعیین
شده كوچکتر
است
از بین بردن فا تهها در
یافتن النه ها با بهترین نرخ

نواحی نامناسب

یر

زیست

با

تلداد ت تلمها ،تلداد تلمهای للی اتته و همچن،ت
لد باال و شای،ت متغ ،هایمسبله بناب ایت  ELRبه صقر
رابطه(30رتل ین می شقد

محاسبه سود(چک نمودن
احتمال بقاء هر تخم)

Number of current cuckoos eggs
Total number of eggs

(30ر

ELR   

 varhi  varlow 

 ض یب تن ،م لدا ث

پرورش تخمها
شرایط توقف
برقرار است؟

یر

شلاع ELR

اس

ه اتته به صقر ت اد ی تلمهایی را در الره ش رد ان
م،عبان ه در  ELRتقد ظ ار دارد ،می ارد شکت(2ر
شلاع تلمگ اری ب ای ه اتته رهان میدهد بَلد از ه

بله

توقف

تلمگ

اری  p%از

تمام تلمها (ملمقالَ %36ر ه مقدار

تابی سقد رها مت اس رابقد میشقرد

شکت(3ر :لقنار ا گقریتم به،نهسازی اتته

Habitat

مجله مدل سازی در مهندسی
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ارمغاری و امجدی

در ا گقریتم به،نهسازی اتته به

مقل ملگ مهاج

صقر رابطه (33ر ب،ان شده اس :
(33ر

X NexHabitat  X CurrentHabitat  F   X GoalPoint  X CurrentHabitat 

ه با ث اری اف میشقد

 Fشارامت ی اس

ب ای ایجاد تلاد ی ب،ت ش رده اتته با دیگ ش رد ان،
ستاره N max

تل ین میشقد تا ه اه تلداد اتتهها ب،هت

شکت(2ر :شلاع تلمگ اری اتتهها،ستاره ظ مع در وس دای ه
میت سکقر للی اتته با  5تلم میباشد :ستارههای صقرتی
ش،ارههای جدید تلمها هستند

رامناسب زرد ی می نند رابقد شقرد

 -2-3تعیین نواحی زندگی برای مهاجرت فا ته ها

 -3-3همگرایی الگوریتم بهینهسازی فا ته

وهبندی اتتهها تقس
ارجام می شقد (ی

روش

از ایت ستاره شقد ،تلدادی از اتتهها ه در مناطر

شس از نند تک ار تمام جمل،

السبندی K  means

 kب،ت  7تا  5ملمقال فای می ندر

به،نه با لدا ث شباه

اتتهها به ی

رقطه

تلمهای ش رد ان م،عبان و

سقد م،ارگ،ت وه میاسبه میشقد تا به،نگی رسبی میت

همچن،ت به میت ب،هت یت منابی غ ایی میرسند ایت

وهی ه دارای

میت ب،هت یت سقد لی را تقاهد داش و در ن مت یت

زیس

ن

وه به دس ید سپس

ب،هت یت مقدار متقس

سقد(به،نگیرمیباشد ،به نقان

وه هدف ارتلاب شده و
مهاج

وههای دیگ به سم

می نند ریقه مهاج

ن

اتتهها در شکت (7ر به

وضقح مهاهده میشقد همارطقر ه از شکت مللقم اس
ه اتته ق

%

از ت مس ،را به سم

للی طی می ند و ی

تلداد تلمها از ب،ت تقاهد ر

اری اف



هدف ایده ل

ر،ع دارد

 -4نتایج عددی
ایت بلش شامت دو ظسم اس

تقزیی بار اظت ادی و مسبله تقزیی بار اظت ادی با در
ر



ظسم اول شامت مسبله

تت تابی قد ی بدون ظ،د ایمنی و مق،د به ظ،قد

ایمنی در شبکههای ت

d

رال،های می شقد و در ظسم

دوم مسبله تقزیی بار اظت ادی و مسبله تقزیی بار اظت ادی
با در ر

تت تابی قد ی در س،ستمهای ظدر

رال،های به م
شکت(7ر :مهاج

می ند تا می ،ب،هت ی را

جستجق نند  ددی ت اد ی ب،ت بازه  0,1اس

ددی در بازه  6 , 6 

سم

رقطه هدف مهاج

ه

دام مهلص شد ،ه

و

میباشد وظتی تمام اتتهها به
درد و رقاط سکقر

جدید

اتته صالب تلدادی تلم

میشقد با تقجه به تلداد تلم ه اتته ی

ELR

 -1-4سیستمهای نمونه استاندارد و نتایج عددی در
سیستمهای قدرت تک ناحیهای.
در ایت ظسم
اظت ادی با در ر

مسا ت تقزیی بار اظت ادی ،تقزیی بار
تت تابی قد ی بدون ظ،قد ایمنی و

ب ای

ن مهلص میشقد و سپس تلمگ اری ش وع می دد
مجله مدل سازی در مهندسی

ا گقریتم به،نهسازی اتته و در ر م

ا عار متلب3/8 3لت میشقد

اتتهها به سم بهت یت رقطه

ایت دو شارامت به اتته م

دو

)Matlab 7.8.0(R2009a

1

سال دوازدهم ،شماره  ،73تابستان 3737

30

تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

تقزیی بار اظت ادی با در ر

مق،د به ظ،قد ایمنی در س،ستمهای ت

Current Cost = 15397.3161, at iteration = 51

رال،های مقرد

4
x 10

1.9

1.85

مطا له ظ ار می  ،د

1.8
1.75
Value

الف) مورد اول

1.65

Cost Value

1.7

1.6

ایت س،ستم شامت شش والد ل ارتی ،ب،س
باس و نهت و شش ت ارتقال در ظا ب ی
رال،هایی اس
مگاوا

اس

و شش

1.55
60

س،ستم ت

اصلی س،ستم ظدر

اطال ا

با در ر

ض ایب هعینه سقت

50

10

شکت(0ر :منینی جقاب همگ ایی س،ستم رمقره مقرد اول

] [30بار مقرد تقاضای س،ستم 3207
از ظب،ت

40

30
Cuckoo Iteration

20

0

1.5

ب) مورد دوم

تت تابی قد ی

والدها ،میدوده باالیی و شای،نی تقان ت وجی از والدها،

یکی دیگ از مسبله تقزیی بار اظت ادی در س،ستمهای

ظبت و

رال،های ه تقارایی ا گقریتم به،نهسازی اتته

لدود ر خ ش،ب و تقان ت وجی والدها در سا

رقالی ممنق ه اری والدها در ] [33ظابت دست سی
اس

در ایت س،ستم والدها دو رال،ه ممنق ه اری داررد

و از تابی قد ی ص ف ر

شده اس

ون در ] [38ب،ان شده اس

 Bثاب

تلفا تابی

جدول (3ر مقایسه ب،ت

بهت یت جقاب ا گقریتم به،نهسازی اتته با دیگ
ا گقریتمها را رهان میدهد شکت (0ر منینی جقاب
همگ اییُ ا گقریتم ش،هنهادی را در رس،دن به جقاب به،نه
را رهان می دهد رتایج رهان میدهد ه ا گقریتم
ش،هنهاد شده رسب

به دیگ ا گقریتمها در تق ،د

جقاب به،نهای با ،ف ،ب،هت  ،تقارمندت اس
جدول(3ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد اول

دن

ظدر ت

را رهان میدهد س،ستم رمقره  36والده اس
س،ستم ظدر

اطال ا

رمقره  36والده با در ر

تت اث

ش ،های بلار و نند سقتتی بقدن والدها در تابی هدف
سقت

در] [33داده شده اس

س،ستم ظدر
تلفا

ب اب  2366مگاوا

میباشد همچن،ت

شبکه ،لد ر خ ش،ب ،رقاط ممنق ه اری و تابی

قد ی در ر
بدس

ت بار مقرد تقاضای

ته رهدهاس

جدول(2ر بهت یت هعینه

مده از ا گقریتم به،نهسازی اتته را رهان

میدهد ب ای مقایسه رتایج نندیت روشی را ه ات ،اَ در
ایت س،ستم بدس
اس

مده ر،ع در ایت جدول ب،ان شده

رتایج ددی ب،ان می ند ه ا گقریتم به،نهسازی

اتته می تقارد ی

هعینه تق ،د بس،ار بی رق ی را رسب

به دیگ ا گقریتم های به،نهسازی بدس

ورد

Results
35003/5330

Algorithm
]25[EHM

35003/6666

]20[NCS

جدول(2ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد دوم

35056/6736

]23[BCO

3053/6666

]28[GA

Results
020/3337

Algorithm
]23[CGA-MU

35056/6666

]76[PSO

020/5338

]77[IGA-MU

35007/5336

]23[APSO

020/5300

]77[DE

35733/7303

COA

020/5683

]77[RGA

020/5630

]72[PSO

020/2233

]73[PSO-LRS

020/3020

]73[NPSO

020/3237

]73[NIPSO-LRS

027/8283

]30[RCGA
COA

027/3578

مجله مدل سازی در مهندسی
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ارمغاری و امجدی
Current Cost = 114912.2771, at iteration = 201

Current Cost = 623.7538, at iteration = 1201
665

5
x 10
1.26

660
1.24
655
650
Value

Value

635

1.2

1.18

Cost Value

640

Cost Value

645

1.22

630
1.16

625
1200

1400

600
800
1000
Cuckoo Iteration

400

200

0

620
250

شکت(5ر :منینی جقاب همگ ایی س،ستم رمقره مقرد دوم

200

150
Cuckoo Iteration

100

پ) مورد سوم
س،ستم دارای  06والد ژر اتقری اس ایت س،ستم ظدر

مسبله تقزیی بار اظت ادی با در ر

واظلی ابلاد بعرگ و ت
تقاضای  8556مگاوا

را تلم،ت می ند مهل ا

ثاب های هعینه سقت

50

شکت(0ر :منینی جقاب همگ ایی س،ستم رمقره مقرد سقم

ت) مورد چهارم

رال،های اس

1.14
0

تت تابی قد ی در

ه بار ت مقرد

س،ستم رمقره  06والده ه شامت اث ش ،های بلار در

و

با ظ،د میدوده تقان ا ت،ق ت وجی

تابی هعینه سقت

نند جمله ایی درجه دو و ظ،قد

زمایش شد اطال ا

ورودی ب ای  06والد ژر اتقری

اما

در] [23داده شده اس

قد ی در][22

تق ،د ب ای والدهای تق ،دی را میتقان در] [26یا

از اث ش ،های بلار ،تلفا  ،لد ر خ ش،ب ،رقاط ممنق ه
اری ژر اتقرها و تابی قد ی در ایت س،ستم ص ف ر

و ثاب

های ره

ب،ان شدهارد ت بار مقرد تقاضای س،ستم 36566مگاوا
در ر

ته شدهاس

ب ای بدس

وردن دو رقطه

شده اس

رهایی در منینی م ا یه ،تابی هدف شامت هعینه سقت

رتایج ا گقریتم  COAبه هم اه رتایج دیگ ا گقریتمها در

صل ف و ج یمه قد ی صل ف میشقد ه با ض ایب وزری

جدول(7ر ذ

شدهاس

مقادی هعینه بدس

ایت جدول ی

مقایسهای از

مده از ا گقریتم ش،هنهاد شده با

دیگ ا گقریتمها را رهان میدهد و ارتقاء ،ف ،جقابهای
بدس

مده ه ش،دا دن جقاب به،نه بهت ی رسب

به

به ت ت،ب    1و    0بدس
سقت

و مت یت ره

والده بدون تلفا

می یند بهت یت هعینه

قد ی ب ای س،ستم ظدر

06

س،ستم با به ار  ،ی ا گقریتم

ش،هنهادی به ت ت،ب  323635/38 $ / hو

t o / nh

دیگ ا گقریتمهای زمایش شده ب روی ایت س،ستم در

 335303/8603میباشند ه دو رقطه رهایی منینی

مسبله تقزیی بار اظت ادی اس را به اثبا میرسارد

م ا یهای ه در شکت(3ر رهان داده شده را تهک،ت

جدول(7ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد سقم

میدهند با تغ ،،ا
بدس

ض یب وزری  منینی م ا یه

می ید در ایت تیق،ر ض یب وزری  با امهای

Results
330307/6666

Algorithm
]76[IPSO

 6/625به تلداد  03رقطه تغ ،،داده شده اس

32307/6666

]75،70[PSO

م ا یه متناظ با ایت ض ایب وزری ب،ت تقابی هعینه

375636/6666

]75،23[GA
COA

سقت و تابی ج یمه قد ی در شکت(3ر رهان داده شده

33033/2333

اس

و منینی

جدول(0ر مقایسهای از ا گقریتم ش،هنهاد شده را با

دیگ ا گقریتمها رهان می دهد ه لا ی از تقارمندی
ا گقریتم به،نهسازی اتته در ش،دا

دن جقاب به،نه

رسب به دیگ ا گقریتمها دارد

مجله مدل سازی در مهندسی

سال دوازدهم ،شماره  ،73تابستان 3737

38

تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

تقزیی بار اظت ادی با در ر

x 105

جدول(0ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد نهارم :م،نه دن
هعینه سقت

323375/03

]73[PSO

323360/3766

)]23[APSO(1

2.6
2.4
2.2
2
1.32

5
x 10

323038/5366

]73[ST-HDE

323000/0766

]35[NPSO-LRS

323003/5266

)]73[APSO(2

323563/3066

]06[SOHPSO

323027/0766

]03[BF

323030/3366

]02[MDE
COA

323635/3866

2.8

value

323333/3366

]78[DEC(2)-SQP

3
Emission-value

Results
323837/2066

Algorithm
]73[HDE

3.2

1.3

1.28

1.24

1.26

1.2

1.22

1.8

cost-value

شکت(3ر :منینی م ا یه ب،ت هعینه سقت و تابی ج یمه
قد ی در س،ستم رمقره مقرد نهارم

ث) مورد پنجم
س،ستم رمقره استاردارد دارای  0ژر اتقر و  76باس با 03

5
x 10

Current Cost = 121015.98, at iteration = 1001

ت
1.28

1.27
1.26
Value

1.24

Cost Value

1.25

1.23

1200

1000

800

600
Cuckoo Iteration

400

1.21
0

شده اس

در ر

مقادی ض ایب هعینه سقت و ره

] [27و اطال ا

قد ی در

م بقط به تطقط ارتقال و باس های
در ایت س،ستم الوه ب در ر

تت لقی بقری از تطقط به نقان ظ،د ایمنی در
مسبله ظ،قدی نقن دامنه و تاژ والد ها و تقان را ت،ق

جدول(5ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد نهارم :م،نه دن
ج یمه قد ی
Algorithm
]3[MBFA
COA

335303/8603

ا گقریتم به،نهسازی اتته در ایت ظسم

ته

ب اب  287/0مگاوا اس

شکت(3ر :منینی جقاب همگ ایی س،ستم رمقره مقرد
نهارم ،م،نه دن هعینه سقت

Results
330082/203

تت تابی قد ی تی

ظ،قد ایمنی با

س،ستم در] ،[20داده شده ارد بار مقرد تقاضای س،ستم

1.22
200

ارتقال ،س،ستم ظدرتی اس

اظت ادی با در ر

ه ب ای لت تقزیی بار

تعریقی والد ها ر،ع در ر

ته شده اس

ب ای لت ظ،د تقازن ظدر با در ر
از لت ملادال تقازن ظدر
استفاده شده اس

ب ای بدس

همچن،ت

تت تلفا شبکه

هی با روش ر،قتت-را سقن
وردن دو رقطه رهایی در

منینی م ا یه ،تابی هدف شامت مسبله تقزیی بار
Current Emission = 175149.8047, at iteration = 1001

5
x 10

3.6

اظت ادی و همچن،ت مسبله تقزیی بار با هدف اهش

3.2

ج یمه قد ی صل ف میشقد ه از ض ایب وزری به ت ت،ب

2.8

   1و    0لاصت میشقد بهت یت هعینه سقت

و

قد ی ب ای س،ستم ظدر

0

3.4

3
Value

2.4
2.2
2
1.8
1200

1000

600
800
Cuckoo Iteration

400

200

0

1.6

شکت(8ر :منینی جقاب همگ ایی س،ستم رمقره مقرد
نهارم ،م،نه دن ج یمه قد ی

مجله مدل سازی در مهندسی

Emission Value

2.6

مت یت ج یمه ره

س،ستم با به ار  ،ی ا گقریتم

والدی بدون تلفا

ش،هنهادی به ت ت،ب  065/7 $ / hو 6/3302 to n/ h
میباشند ه دو رقطه رهایی منینی م ا یهای را در شکت
(36رتهک،ت میدهند

سال دوازدهم ،شماره  ،73تابستان 3737

33

ارمغاری و امجدی

تقارمندی ا گقریتم به،نهسازی اتته ش،هنهاد شده ب ای
تت تابی

لت مسبله تقزیی بار اظت ادی با در ر

 -2-4سیستمهای نمونه استاندارد و نتایج عددی
در سیستمهای قدرت چند ناحیهای.

قد ی در مقایسه با دیگ ا گقریتمهای تکاملی در
جدول(3-0ر رهان داده شدهاس
م ا یه ب،ت هعینه و ره

همچن،ت منینی

قد ی در شکت(36ر رهان

داده شده اس

در ایت ظسم

مسا ت تقزیی اظت ادی بار و تقزیی بار
تت تابی قد ی در س،ستمهای دو

اظت ادی با در ر

رال،های مقرد مطا له ظ ار می  ،د در ایت بلش از هعینه
ارتقال تقان ا ت،ق در تطقط ارتباطی ب،ت رقالی صَ ه

جدول(0ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد شنجم :م،نه دن
هعینه سقت

شدهاس

ر

Emission

Cost

Algorithm

6/2330

063/8066

]07[SPEA

6/2263

068/6066

]00[NPGA

6/2333

063/3866

]22[NSGA

6/2337

063/3366

]05[MOPSO

با %36از ت بار مقرد تقاضای ت اس

6/2335

060/833

]22[MOICA

رال،ه دوم ب اب با  %76ت بار س،ستم میباشد ت بار

6/2307

065/7666

COA

الف) مورد اول
س،ستم ظدرتی با  0ژر اتقر در دو رال،ه در] [25ب،ان شده
اس

م

مقدار باری ه در رال،ه اول ظ ار

یوظ ،

جدول(3ر :رتایج ددی س،ستم رمقره مقرد شنجم :م،نه دن
ج یمه قد ی

ض ایب هعینه سقت

ته اس
و ت بار م

تقان منتقله از ت

ت ت،ب ب اب با  3326مگاوا

ب اب
ی

ارتقال ارتباطی به

و  266مگاوا

بدون در ر

میباشد

تت اث ش ،های

بلار و میدوده تقان ا ت،ق ظابت تق ،د در] ،[20ب،ان

Emission
6/3307

Cost
000/3366

Algorithm
]07[SPEA

شدهارد م جی[ ،]33مت یت هعینه سقت

6/3307

000/2766

]00[NPGA

س،ستم را  36530$/hعارش

ده اس

6/3303

078/3866

]22[NSGA

رتایج تقان ا ت،ق ت وج تل ،ص یا ته در ایت م جی ظ،د

6/3302

000/3066

]05[MOPSO

6/3302

002/8386

6/3302

000/2666

]22[MOICA
COA

بدس

مده از

در صقرتی ه

تقازن ظدر رال،های را رقض می ند
جدول(8ر:رتایج ددی مقرد اول،س،ستم رمقره  0والدی و
دورال،های

0.225

0.21

36065/6666

]00[DSM

36060/0306

]05[All DE variants

36060/0383

]05[ PSO-TVAC
COA

Value

0.215

36065/6666

]27[HNN

0.205

0.2

Emission Value

0.22

Results
36530/6666

Algorithm
]33[CMAES

36067/3530

0.195

650

645

640

635

625
630
Cost Value

620

615

610

0.19
605

شکت(36ر :منینی م ا یه ب،ت هعینه سقت و تابی ج یمه
قد ی در س،ستم رمقره مقرد شنجم

مجله مدل سازی در مهندسی
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366

تت قد ی در س،ستمهای ظدر نندرال،های با استفاده از ا گقریتم به،نهسازی اتته

تقزیی بار اظت ادی با در ر
Current Cost = 10603.9596, at iteration = 251

Current Cost = 126669.8597, at iteration = 101

x 104

1.9

5
x 10

2.6

1.8
1.7

2.4

1.6

2.2
Value

Value

1.3

1.8

1.2
1.6

1.1
250

300

150
200
Cuckoo Iteration

50

100

1
0

1.4

شکت(33ر :منینی جقاب همگ ایی از س،ستم دو رال،های
رمقره اول،س،ستم  0والدی و دو رال،های

120

ب ای رهان دادن تقارمندی ا گقریتم به،نهسازی اتته،
ملک د ا گقریتم ش،هنهادی در مسبله تقزیی بار اظت ادی
با در ر

با ابلاد

بعرگ با ظ،قد لد ر خ ش،ب ،رقاط ممنق ه اری،
اث ش ،های بلار و دو رال،های با ظ،د ت ارتقال ارتباطی
زمایش شد
تق ،م شدهاس
ظ ار

ض شدهاس
ب،س

ه س،ستم به دو رال،ه

والد ژر اتقری اول در رال،ه اول

تهارد و ب،س والد باظی مارده در رال،ه دیگ ظ ار

داررد ت بار مقرد تقاضای س،ستم ظدر ب اب با 36566
مگاوا میباشد ه  3566مگاوا از ت بار در رال،ه اول
م ف میشقد و بار رال،ه دوم  7666مگاوا
همچن،ت ظ ،

20

مده از ال مال ا گقریتم ش،هنهادی در لت

مسبله تقزیی بار با هدف اهش

قد ی ص ف در

جدول(36ر با دیگ ا گقریتمها مقایسه شده و تقارمندی
ا گقریتم ش،هنهادی در یا تت جقاب به،نه به اثبا رس،ده
اس
جدول(36ر:رتایج ددی م،نه ج یمه قد ی در س،ستم
رمقره مقرد دوم ،س،ستم  06والدی و دو رال،های

میباشد

لقی بقری از ت ارتباطی ب اب 2666

Results
260387/8630

Algorithm
]03[GA

333322/7380

]38[PSO

383253/3686

]08[DE
COA

387033/3305

قد ی در ] [22،23و در ] [78رقاط ممنق ه اری

و تقانهای ا ت،ق تل ،ص یا ته در سا

100

جقاب بدس

مگاوا میباشد اطال ا م بقط به ض ایب هعینه سقت
و ره

80

40
60
Cuckoo Iteration

0

1.2

شکت(32ر :منینی جقاب همگ ایی از س،ستم دو رال،های
رمقره دوم،س،ستم بعرگ  06والدی با هدف اهش هعینه
سقت

ب) مورد دوم

تت تابی قد ی در س،ستم ظدر

Cost Value

1.4

Cost Value

1.5

2

5
x 10

Current Cost = 183619.0205, at iteration = 101

ظبت به

5
4.5

والدهای ژر اتقری س،ستم ب،ان شدهاس

4

323305/5203

]00[DEC2

323835/2658

]00[DEC3

323300/2068

]00[TVM-DE

2.5

Value

Results
323835/3703

Algorithm
]00[DEC1

3

Emission Value

جدول(3ر:رتایج ددی م،نه هعینه سقت در س،ستم رمقره
مقرد دوم،س،ستم رمقره  06والدی و دو رال،های

3.5

2
120

100

60
80
Cuckoo Iteration

40

20

1.5 0

شکت(37ر:منینی جقاب همگ ایی م،نه ج یمه قد ی از
س،ستم دو رال،های رمقره مقرد دوم ،س،ستم  06والدی و دو
رال،های

323883/6383

]00[DE

323825/2658

]00[TVCR1

323303/3333

]00[TVCR2

شکت(30ر رمقدار م ا یه را ب،ت دو ب،ت دو اهداف هعینه

323300/0077

]00[TVCR3

323300/3505

]00[TVDE

و ج یمه قد ی را رهان میدهد رمقدار م ا یه

323300/5063

]00[PSO-TVAC

323605/3603

]00[PSO
COA

320003/8533

مجله مدل سازی در مهندسی

سقت

از تلداد  03ض ایب وزری ه از بازه  0,1ارتلاب شدهارد
به دس

مده اس

سال دوازدهم ،شماره  ،73تابستان 3737

363

ارمغاری و امجدی
5 x 10

4.5
4
e

v alue

3.5
3

n
2
1.34
1.35
x 105

1.33

1.32

1.3
1.31
Cost-value

1.29

1.28

1.27

1.26

Emission

2.5

1.5

شکت(30ر :منینی م ا یه ب،ت هعینه سقت و تابی ج یمه
قد ی در س،ستم دو رال،های رمقره مقرد دوم

Best
35733/7307

parameter
Number Cuckoos=11
Min Number of
Eggs=6
Max Number of
Eggs=25
Max Iteration=60

35733/7305

K-cluster Number=4

35733/7287

Motion Coeff=3
Max Number of
Cuckoos=80
Radius Coeff=3

35733/7303
35733/7303
35733/7303

35733/7302

 -3-4تحلیل حساسیت

3573377303

یکی از ملایب اصلی ا گقریتمهای جستجقی ت اد ی ه
در تیق،قا ملتلن ش،هنهاد میشقد وابستگی باالی ایت
ا گقریتمها به شمار زیاد شارامت هایی اس

ه در ایت

روشها استفاده میشقرد از رجا ه ارتلاب مناسب ایت
شارامت ها

یندی وظ

 ،و مهکت اس

ا گقریتمها در مقابت تغ ،،ا

شایداری ایت

ایت شارامت ها از اهم،،

او ،ه از ش ردههای

:Number Cuckoosتلداد جمل،

اتته  : Min Number of Eggsمت یت لد تلداد
تلم اری ب ای ه ش رده اتته

Max Number of

:Eggsب،هت یت لد تلداد تلم اری ب ای ه ش رده
اتته : Max Iterationب،هت یت لد تک ار ا گقریتم

ویژهایی ب تقدار اس در ا گقریتم ش،هنهادی ،ابتدا ایت

به،نهسازی اتته : K-cluster Numberتلداد

شارامت ها ارد ی با سلی و تطا تن ،م شدهارد و ب ای

ه ش رده اتته دسته بندی میشقرد

وههایی
Motion

ب رسی شایداری ا گقریتم  COAش،هنهادی ،شارامت های

:Coeffمتغ ،الردا در ا گقریتم

ا گقریتم لقل مقادی تن ،م شده او ،ه شان تغ ،،ا

:Max Number of Cuckoosب،هت یت تلداد ش رده

قنکی داده شدهارد و ا گقریتم ب ای س،ستم رمقمه اول

COA

اتتهایی ه در زمان تاص میتقارند زرده بمارند
نت ی ه میدوده تلم اری را

اج ا شد رتایج ب ای س،ستم رمقره اول در جدولهای(-33

 :Radius Coeffشارامت

32ر مده اس

ب ای ه ش رده اتته مهلص می ند
ا گقریتم  COAش،هنهادی از لساس،

جدول(33ر :رتایج تیل،ت لساس ،ب ای س،ستم رمقره اول به
ازای اهش  %36شارامت های نت ی ا گقریتم ش،هنهادی
Best
35733/7302
35733/7302
35733/7738
35733/7052

parameter
Number Cuckoos=9
Min Number of
Eggs=4
Max Number of
Eggs=5
Max Iteration=40

35733/7332

K-cluster Number=2

35733/7202

Motion Coeff=1
Max Number of
Cuckoos=60
Radius Coeff=1

35733/7558
35066/3083

جدول(33ر:رتایج تیل،ت لساس ،ب ای س،ستم رمقره اول به
ازای ا عایش  %36شارامت های نت ی ا گقریتم ش،هنهادی

مجله مدل سازی در مهندسی

می رسب

به

شارامت های ظابت تن ،م ن دارد و ایت ام در جدولهای
(32-33ر رهان داده شده اس

 -5نتیجهگیری
در ایت مقا ه ا گقریتم به،نهسازی اتته ب ای لت مسبله
تقزیی بار اظت ادی با در ر
س،ستمهای ظدر

تت تابی قد ی در

دو رال،های با ظ،قد ملتلن ش،هنهاد

ش،هنهاد شد ا گقریتم به،نهسازی
تلمگ اری و مهاج

اتته از رقع

دسته تاصی از ش رد ان با رام
و ه

د در ایت ا گقریتم

اتته ا هام

ته شدهاس

الرهای را در

ای جستجق دارد ه میتقارد تلمگ اری

ند در مقاردی ه تلمها زرده میمارند ،رها رشد
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استفاده شد و با دیگ ا گقریتمهای جستجقی ت اد ی

می نند و تبدیت به اتته با غ میشقرد اتتههای با غ

 تقارمندی ا گقریتم،مقایسه شد مقایسه ارجام شده

م از، مستق،بهت یت الره با اری ا ی در مس

نه بهت ی،دن جقاب به

، ،می نند ایت اری اف در مس

دا،نهسازی اتته را در ش،به

به دیگ ا گقریتمها را رهان میدهد در رهای

رسب

هنهاد شده در لت مسبله تقزیی بار اظت ادی،ا گقریتم ش
، غ، تطی،تت تابی قد ی با مهل ه غ
با ابلاد بعرگ و دو

با در ر

ستم ظدر،صاف و سسته در س
های مقرد استفاده ظ ار،رال

به سم

بهت یت الره مهاج

م به سم،به ا گقریتمهایی ه به طقر مستق
ای

می نند با ث جستجقی

اتتهها

، جمل،

د ل

رسب
بهت یت

هت ی میشقد بلد از مت مهاج،ب

جمی میشقرد ایت ا گقریتم در لت

،در بهت یت می

مسا ت تقزیی بار اظت ادی و تقزیی بار اظت ادی با در ر
قد ملتلن،ستمهای ظدر با ظ،تت تابی قد ی در س
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