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چكیده
سدهای بتنی وزنی پایداری خود را تنها با استفاده از وزن بتنی که در آنها ریخته شده است تأمین میکنند ،بنابراین حداقل
سازی وزن آنها و یا حداقل سازی حجم بتن مصرفی در آنها هزینههای ناشی از ساخت سد را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد.
هدف از این مطالعه ،ارزیابی عملکرد سه الگوریتم فراکاوشی جستوجوی هارمونی ،الگوریتم اجتماع ذرات و جامعه زنبورهای
عسل مصنوعی در یافتن مقطع بهینه سدهای بتنی وزنی میباشد .بدین منظور سد کوینا واقع در کشور هند بهعنوان مطالعه
موردی در نظر گرفته شد .برنامهنویسی در محیط متلب صورت گرفت و هر الگوریتم تحت قیود مقاومت در برابر لغزش ،واژگونی
و محدوده تنشهای مجاز ،شش بار برای این مسئله اجرا گردید که در نهایت ،یک مقدار بهعنوان جواب بهینه انتخاب شد .نتایج
نشان دادند که گرچه هر سه الگوریتم نسبت به حالت واقعی جواب بهینهتری میدهند ،اما الگوریتم جستوجوی هارمونی نسبت
به دو الگوریتم دیگر مطلوبترین جواب را یافته است .در ادامه به منظور بررسی نقش عدم قطعیتهای موجود در طراحی مقطع
سد ،به طراحی مبتنی بر قابلیت اعتماد بر اساس روش شبیهسازی مونت کارلو پرداخته شد .نتایج حاصل ،ایمنی باالتر در طراحی
سد را نسبت به طراحی بهینه بدون اعمال قابلیت اعتماد نشان داد.
واژههای کلیدی :سد بتنی وزنی کوینا ،بهینهسازی ،الگوریتمهای فراکاوشی ،قابلیت اعتماد ،مونت کارلو
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مقدمه
سدها از مهمترین سازههای هیدرولیکی هستند که
برای اهداف مختلف همچون ذخیره آب در مصارف خانگی،
صنعتی ،کشاورزی ،کنترل سیل ،تأمین نیروی برق مورد
استفاده قرار میگیرند .از جمله سدهای مورد استفاده بشر
بر روی جریانها و رودخانهها ،سدهای بتنی وزنی هستند.
این سدها ،سازههای بتنی صلبی هستند که پایداریشان را
تنها با وزن بتنی که در آنها پر میشود حفظ میکنند
) .(Baghlani et al., 2014امروزه به دلیل بزرگتر شدن
اندازه و ابعاد اینگونه سدها ،مقدار مصالح مصرفی و وزن
سازهها بسیار افزایش یافته است (علینژاد و طلیعه.)1395 ،
ازاینرو یافتن ابعاد بهینه طراحی در سدهای بتنی وزنی به
عنوان یکی از موضوعات مهم در مهندسی در نظر گرفته
شده است .راه حل سادهای که برای رسیدن به این هدف
پیشنهاد میشود ارزیابی چندین طرح متفاوت با الگوهای
مختلف برای مقطع سد است که پس از بررسی و اصالح-
سازیهای پیدرپی یک طرح به عنوان طرح بهینه انتخاب
میشود ،اما ازآنجاییکه این فرایند سعی و خطایی صرفه
اقتصادی ندارد ،بهجای آن استفاده از تکنیکهای
بهینهسازی پیشنهاد میگردد).(Khatibinia et al., 2016
به منظور انجام بهینهسازی ابعاد سدهای بتنی وزنی،
الگو و طرح جدید طراحیشده باید ضمن تناسب داشتن با
خصوصیات و رفتار سد و ارضا کردن قیود مربوط به لغزش
و واژگونی ،از نظر اقتصادی نیز کمترین هزینه در ساخت
را داشته باشد .این فرایند به این علت که فاکتورهای فراوانی
مانند تداخل سیال و سازه و بارهای لرزهای باید در نظر
گرفته شوند و همچنین قیود پایداری و تأمین امنیت سد
در برابر واژگونی و لغزش حتما باید ارضا شوند کمی پیچیده
می باشد.
در سالهای اخیر پژوهشگران فراوانی چه در داخل و
چه در خارج کشور به این مهم پرداختهاند؛ وو و همکاران
در سال  2008کاربرد روش ازدحام ذرات اصالحشده را در
بهینهسازی ابعاد سد بتنی وزنی و دریچه تخلیه ،مورد
بررسی قراردادند ) .(Wu et al., 2008در سال 2009

simulated annealing
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غضنفری هاشمی و همکاران ،با استفاده از الگوریتم فرا
ابتکاری تبرید شبیهسازی شده 1به بهینهسازی ابعاد یک
سد بتنی وزنی پرداختند .آنها بهمنظور صحتسنجی کار
خود از یک الگوریتم بهینهسازی غیرخطی به نام 2SQP
استفاده نمودند ،نتایج نشان داد که جوابهای الگوریتم
تبرید شبیهسازی شده بهینهتر از  SQPمیباشد ( غضنفری
هاشمی و همکاران .)1387 ،در سال  2011سالجقه و
خسروی مدل ترکیبی از دو الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری
برای تعیین ابعاد بهینه سد معرفی کردند ،دو الگوریتم
ترکیبشده شامل الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم
ازدحام ذرات بود .آنها نتایج مدل ترکیبی را با نتایج
الگوریتم جستجوی گرانشی و ازدحام ذرات مقایسه کردند،
در انتها جوابهای مدل ترکیبی دقت بیشتری را نشان داد
) .(Salajeghe and Khosravi, 2011در سال ،2011
سلماسی در مطالعهای به بهینهسازی عرض سد بتنی وزنی
با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداخت ).(Salamsi, 2011
لی و همکاران در سال  2011با استفاده از کوپل الگوریتم
ازدحام ذرات و نرمافزار  Ansysبه طراحی بهینه ابعاد سد
بتنی وزنی پرداختند ) .(Li et al., 2011سالجقه و
همکاران در سال  ،2012یک روش ترکیبی بر اساس
الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم ازدحام ذرات برای
بهینهسازی ابعاد سد بتنی وزنی که تحت تأثیر اثرات
هیدرودینامیک بود ارائه دادند (Salajeghe et al.,
) .2011خطیبینیا و خسروی در سال  2014با استفاده از
یک روش ترکیبی بر اساس الگوریتم اصالح شده جستجوی
گرانشی و  ، OCاقدام به بهینهسازی ابعاد سد بتنی وزنی
کردند ) .(Khatibinia and Khosravi, 2014بقالنی و
همکاران نیز در سال  2014با استفاده از برنامهنویسی
ژنتیک و استفاده از یک مدل ترکیبی به بهینهسازی ابعاد
یک سد بتنی وزنی پرداختند .مدل ترکیبی آنها از سه
الگوریتم فراابتکاری ازدحام توده ذرات ،الگوریتم کرم
شبتاب و الگوریتم بهینهسازی آموزش مبتنی بر یادگیری
تشکیلشده بود .نتایج آنها نشان داد که هر سه الگوریتم
جوابهای مناسبی ارائه دادند اما نتایج حاصلشده از

Sequential Quadratic Programming
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الگوریتم کرم شبتاب ،کمی بهتر از باقی الگوریتمها می-
باشد ) .(Baghlaei et al., 2016در سال  ،2015دیپیکا
و سوریبابو با استفاده از  1DEکه یک روش بهینهسازی بر
اساس تکرار جستجو در یک فضای بزرگ برای یافتن
بهترین جواب است به بهینهسازی ابعاد یک سد پرداختند.
نتایج آنها نشان داد که روش  DEیکی از روشهای
مناسب برای حل این مسائل در یک فضای پیوسته است.
آنها همچنین به منظور بررسی دقت کارشان نتایج خود را
با نتایج حل تحلیلی مقایسه کردند (Deepaka and
) .Suribabu, 2015در سال  ،2016خطیبی نیا و همکاران
یک روش ترکیبی برای بهینهسازی سد بتنی وزنی ارائه
دادند ،روش ترکیبی آنها شامل دو الگوریتم جستجوی
گرانشی اصالحشده ،و  OCاست .همچنین آنها بهمنظور
کاستن هزینه محاسبات بهینهسازی از ماشین بردار
پشتیبان برای تقریب سازی دریافت پاسخ سد به جای
روش مستقیم آن استفاده کردند (Khatibinia at al.,
).2016
وانگ و همکاران ( )2019در مطالعهای با استفاده از ترکیب
الگوریتم توانمند  GAو یک مدل پیشبینی مبتنی بر
کریجیگ ،یک مدل جدید برای بهینهسازی شکل سدهای
بتنی قوسی توسعه دادند .استفاده از کریجینگ در فرآیند
بهینهسازی مدل پیشنهادی ،عالوه بر افزایش سرعت
همگرایی رسیدن به پاسخ بهینه توسط  ،GAتوانست میزان
حجم بتن مصرفی را در مقایسه با  GAو  FEM-GAبه
ترتیب  %5و  %12.5درصد کاهش دهد ( Wang et al.,

 .)2019تان و المر ( )2018یک مدل بهینهسازی مبتنی بر
قابلیت اطمینان بر اساس روشهای پیشبینی ارائه دادند.
آنها با بررسی تأثیر عدم قطعیت پارامترهای طراحی بر روی
حجم بتن مصرفی در بدنهی سد ،نشان دادند با افزایش
مقدار کمی حجم بتن مصرفی میتوان به یک طرح قابل
اعتمادتری در مقابل عدم قطعیتها دست یافت ( Tan and

.)Tom Lahmer, 2018
در این مطالعه ،بهینهسازی ابعاد سد بتنی وزنی به
نحویکه بتن مصرفی در آن کمینه شود مورد توجه قرار
Diffrential Evolution
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گرفته است .برای این منظور از سه الگوریتم بهینهسازی فرا
ابتکاری الگوریتم ازدحام ذرات ،الگوریتم جستجوی هارمونی
و الگوریتم جامعه زنبورهای عسل مصنوعی استفاده شد.
تابع هدف در نظر گرفتهشده برای این کار حجم بتن مصرفی
در مقطع عرضی سد را حداقل میکند .قیودی که پس از
هر طراحی مورد ارزیابی قرار میگیرند ،شرط پایداری سد
در برابر لغزش و واژگونی و محاسبه تنش قائم در بدنه سد
است .سپس نتایج به دستآمده از هر سه روش مقایسه
میشود .در مرحله آخر به منظور بررسی تأثیر عدم قطعیت
پارامترهای دخیل در بحث طراحی ،تخمین ابعاد سد با
استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو انجام شد و ایمنی
باالتر طراحی در این روش بدست آمد.

منطقه مورد مطالعه
بهعنوان یک مطالعه موردی ،سد بتنی کوینا یکی از
بزرگترین سدهای بتنی وزنی ساختهشده بر روی رودخانه
کوینا در کشور هند مورد توجه قرار گرفت .ارتفاع این سد
 103/2متر و طول آن  807/2متر میباشد .شکل ( )1و ()2
به ترتیب سد کوینا و مقطع عرضی آن را نمایش
میدهد (Ghodusi and Oskouhi, 2015; Calayir
 and Karaton, 2005).اطالعات اولیه و ابعاد سد کوینا در
جدول ( )1ارائه شده است (Calayir and Karaton,
). 2005
 Hdf ،Huf ،Hd ،Huدر جدول ( )1به ترتیب تراز آب باالدست
در حالت نرمال ،تراز آب پاییندست در حالت نرمال ،تراز
آب باالدست در حالت سیالبی و تراز آب پاییندست در
حالت سیالبی است.

مواد و روشها
در این پژوهش ،مسئله حداقل کردن حجم بتن مصرفی
سد بتنی وزنی ،با استفاده از بهینهسازی ابعاد مدنظر قرار
گرفت .در این مسئله بهینهسازی ،ابعاد سد به عنوان
متغییرهای تصمیم در مسئله لحاظ شدند .با توجه به ماهیت
متغیرهای تصمیم مسئله ،از سه الگوریتم فراکاوشی
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جستجوی هارمونی ،اجتماع جامع ذرات و جامعه زنبورهای
عسل مصنوعی برای حل مسئله بهینهسازی استفاده شد.

دنبال یافتن بهترین مسیر است تا به وسیله آن هزینه توابع
محاسباتی را کاهش دهد ;(Abedinia et al., 2011
). Geem, 2005

الگوریتم جستجوی هارمونی 1که نوعی از الگوریتمهای
فراکاوشی میباشد ،الگوریتمی است که با الهام از نحوه
شکلگیری و چگونگی عملکرد یک ارکستر موسیقی به
دنبال راه حل بهینه و یا به عبارت سادهتر  ،بهترین
هماهنگی بین اجزای دخیل در راهبری یک فرایند است.
همانطور که نوازندهها در یک ارکستر ،قطعات موسیقی را
مینوازند تا از بین آنها محصول نهایی حاصل بهترین
ترکیب باشد ،این الگوریتم نیز در حل مسائل بهینهسازی به

مراحل الگوریتم جستجوی هارمونی به ترتیب زیر
میباشد:
 تعریف مسئله و تعیین پارامترهای الگوریتم تعیین اولیه حافظه هورمونی تولید یک هارمونی جدید بهروز نمودن حافظه هارمونی -بررسی ناحیه توقف الگوریتم

الگوریتم جستجوی هارمونی

شكل (:)1سد کوینا واقع بر رودخانه کوینا

)Harmony Search Algorithm (HS

1
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شكل( :)2مقطع عرضی سد کوینا )(Ghodusi and Oskouhi, 2015

جدول( :)1ابعاد واقعی سد کوینا )(Ghodusi and Oskouhi, 2015

متغیر

مقدار

متغیر

مقدار

(b1متر)
(b2متر)
(b3متر)
(b4متر)
(b5متر)
(b6متر)
(b7متر)

1/63
14/8
5/6
48/19
39
36/5
66/5

(b8متر)
(Huمتر)
(Hdمتر)
(Hufمتر)
(Hdfمتر)
حجم سد(مترمکعب)

64
91/75
0
103
0
3633

در مرحله اول ،مسئله بهینهسازی بهصورت رابطه ( )1تعریف
میشود:

که 𝑖𝑋𝑈 و 𝑖𝑋𝐿 حدود باال و پایین هر متغیر تصمیم را
تشکیل میدهد .پارامترهای الگوریتم نیز در همین مرحله
مشخص می شوند که شامل اندازه حافظه هارمونی1
( ،)HMSنرخ مالحظه حافظه هارمونی ،)HMCR( 2نرخ
تنظیم صدادهی )PAR( 3و معیار خاتمه الگوریتم)NI( 4
هستند .حافظه هارمونی مکانی است که تمام بردارهای
جواب در آن ذخیره میشوند HMCR .و  PARنیز
پارامترهایی هستند که در مرحله سوم برای بهبود بردار
جواب به کار میروند ).(Vasebi et al., 2007

1

3

()1

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∶ {𝑓(𝑥),
)𝑥(𝑔 }𝑋 ∈ 𝑥
≥ 0 ℎ(𝑥) = 0

)𝑥(𝑓 تابع هدف ℎ(𝑥) ،تابع قیدهای مساوی و )𝑥(𝑔

تابع قیدهای نامساوی میباشد 𝑥 .دستهای از متغیرهای
تصمیم 𝑖𝑋 و 𝑋 مجموعه محدوده مقدارهای ممکن هر
متغیر تصمیم است و 𝑖𝑋 بین 𝑖𝑋𝑈 ≤ 𝑖𝑋 ≤ 𝑖𝑋𝐿 میباشد
)Harmony Memory Size (HMS
)Harmony Memory Considering Rate (HMCR

2

)Pitch Adjusting Rate (PAR
)Number of Improvisation (NI

4
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در مرحله تعیین اولیه حافظه هارمونی ،1ماتریس  HMبا
تعداد بسیار زیادی بردار جواب بهصورت تصادفی تولیدشده
و با توجه به  HMSپر میگردد ).(Geem et al., 2002
سپس در مرحله تولید هارمونی جدید بر اساس بداههنوازی،
یک بردار جدید ) 𝑁 ̇𝑥  𝑥̇ 𝑖 = (𝑥̇ 1 , 𝑥̇ 2 , … ,بر مبنای سه
قانون که به ترتیب عبارتاند از مالحظات حافظه ،تنظیم
صدادهی و انتخاب تصادفی تولید میشود .به بردار حاصل
بداههنوازی میگویند .مقدار اولین متغیر تصمیمگیری 𝑥𝑖1
برای بردار جدید از هر مقداری که در محدوده  HMوجود
دارد انتخاب میگردد .مقادیر دیگر متغیرها نیز به همین
صورت انتخاب میشوند.

()2

1
…
𝑥𝑁−1
𝑥𝑁1
2
…
𝑥𝑁−1 𝑥𝑁2
⋮
⋮
⋮
𝐻𝑀𝑆− 1
… 𝑥𝑁−1
𝑥𝑁𝐻𝑀𝑆− 1
𝑆𝑀𝐻
…
𝑥𝑁−1
] 𝑆𝑀𝐻𝑁𝑥

𝑥21
𝑥22
⋮

𝑥11
𝑥12
⋮

𝑀𝐻

𝑥1𝐻𝑀𝑆− 1 𝑥2𝐻𝑀𝑆− 1
𝑆𝑀𝐻[𝑥1𝐻𝑀𝑆 𝑥2

=

 HMCRعبارت است از نرخ انتخاب یک مقدار از مقادیر
محاسبه شده قبلی که در  HMذخیره شده است و (1-
 )HMCRنرخ گزینش تصادفی یک مقدار از محدوده
ممکن مقادیر میباشد ).(Abedinia et al., 2011
()3

)𝑅𝐶𝑀𝐻(} 𝑆𝑀𝐻𝑖𝑥 … 𝑥̇ 𝑖 ∈ {𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 ,
}
)𝑅𝐶𝑀𝐻 𝑥̇ 𝑖 ∈ 𝑋𝑖 (1 −

{ 𝑖 ̇𝑥

الگوریتم هارمونی مقدار متغیر تصمیمگیری را از کل
محدوده مقدارهای ممکن انتخاب میکند که جوابهای
بهدستآمده از مالحظات حافظه برای تعیین اینکه تنظیم
صدادهی مناسبتر است یا نه ،امتحان میشوند .این عمل
با استفاده از پارامتر  PARکه نرخ تنظیم صدادهی است،
انجام میگیرد .پارامتر  PARبهصورت زیر تعریف میشود:
()4








 yes . Pr  PAR 
x i`  

 No . Pr 1  PAR 

)Harmony Memory (HM
)Particle Swarm Optimization (PSO

1
2

اگر تصمیم برای صدادهی بله باشد `𝑖𝑥 بهصورت زیر
جایگزین میشود:
()5

x i`  x i`  rand ()  bw

𝑤𝑏 :پهنای باند قابلشنیدن و )(𝑑𝑛𝑎𝑟 شمارهای تصادفی
بین  0و  1میباشد .در مرحله سوم ،مالحظات  ،HMتنظیم
صدادهی یا گزینش انتخابی بر روی هر متغیر بردار
هارمونی جدید اعمال میگردد.
اگر بردار هارمونی جدید ) 𝑁 ̇𝑥  ، 𝑥̇ 𝑖 = (𝑥̇1 , 𝑥̇ 2 , … ,از
بدترین بردار هارمونی در  HMبر مبنای تابع هدف انتخابی
بهتر باشد ،هارمونی جدید داخل  HMقرارگرفته و بدترین
هارمونی موجود از مجموعه  HMکنار گذاشته میشود و
اگر ناحیه حداکﺜر توقف یا همان تعداد بداههنوازی ارضا
شد ،محاسبات پایانیافته و در غیر این صورت مراحل
تولید هارمونی و بهروزرسانی حافظه تکرار میگردند
).(Abedinia et al., 2011
الگوریتم اجتماع ذرات
الگوریتم اجتماع ذرات ،2یک تکنیک بهینهسازی بر
پایه قوانین احتمال میباشد که ایده اولیه آن توسط راسل
ابرهارت ،دانشمند علوم کامپیوتر و جیمز کندی ،روانشناس
مسائل اجتماعی در سال  1995ارائه شد (Kennedy and
) .Eberhart, 1995بهینهسازی اجتماع ذرات بر پایه رفتار
اجزای جمعی مانند حرکت ماهیها و پرندگان در طبیعت
میباشد .این الگوریتم ،بهوسیله هر ذره یا جزء ،فضایی از
تابع هدف را مورد جستوجو قرار میدهد .حرکت هر ذره
یک مؤلفه قطعی و احتمالی دارد .الگوریتم این روش ابتدا
از یک دسته از اجزا ،که هرکدام یک پاسخ یا جواب برای
مسئله هستند و بهصورت تصادفی انتخابشدهاند ،شروع
میشود.
این الگوریتم با در نظر گرفتن یک گروه از جوابهای
تصادفی آغاز به کار میکند ،سپس برای یافتن جواب بهینه
در فضای مسئله با بهروزسازی موقعیت و سرعت ذرهها به
جستجو میپردازد .هر ذره با دو مقدار  xو  vکه به ترتیب
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نشاندهنده موقعیت و سرعت میباشد ،مشخص میگردد.
در هر مرحله از حرکت مجموعه ،هر جزء یا هر ذره از طریق
دو مقدار بهترین ،بهروز میشود .اولین مقدار ،بهترین جواب
از لحاظ شایستگی است که تاکنون برای هر ذره بهطور
جداگانه به دست آمده ،این مقدار  x_localbestنامیده
میشود .دومین مقدار ،بهترین مقداری است که تاکنون در
بین تمام ذرهها حاصلشده .این مقدار ،بهترین کلی نام
دارد که با  x_globalbestنشان داده میشود (Stacey et
) .al., 2003سرعت و موقعیت جدید ذرهها در هر مرحله
با استفاده از روابط زیر بهروز میشوند( مالزاده و همکاران
.)1386 ،

()6

𝑣𝑖𝑘 = 𝐶1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑1
𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑙𝑎𝑐𝑜𝑙𝑥( ×
− 𝑋𝑖𝑘−1 ) + 𝐶2
× 𝑟𝑎𝑛𝑑2
𝑡𝑠𝑒𝑏𝑙𝑎𝑏𝑜𝑙𝑔𝑥( ×
𝑤 − 𝑋𝑖𝑘−1 ) +
× 𝑣𝑖𝑘−1
𝑋𝑖𝑘 = 𝑋𝑖𝑘−1 + 𝑣𝑖𝑘−1

الگوریتم جامعه زنبورهای عسل مصنوعی

که در آن  c1و  c2ضریبهای تصمیمگیری هستند که
با توجه به اولویت بیشتر و یا اینکه بیشتر به سمت تجربیات
خود حرکت کنیم یا به سمت تجربیات شخص الگو،
مقدارشان تعیین میشود .معموالً در پیادهسازیها c1+c2
را کمتر یا مساوی  4در نظر میگیرند 𝑟𝑎𝑛𝑑1 .و 𝑟𝑎𝑛𝑑2
هم اعداد تصادفی هستند که از توزیع یکنواخت بین صفر
و یک به دست میآیند 𝑤 × 𝑣𝑖𝑘−1 .به ضریب اینرسی
معروف هست و از آن چشمپوشی میکنند .قابلذکر است
که مقدار  wدر بازه  0/9تا  0/4بهصورت خطی کاهش
مییابد.
مراحل الگوریتم اجتماع ذرات به ترتیب زیر میباشد:

)Artificial Bee Colony Algorithm (ABC

با در نظر گرفتن جمعیتی از اجزاء بهصورت تصادفی (راه-
حلها) ،مقادیر سرعت و همچنین مکان اجزاء تعیین می-
شود .سپس با انجام تکرارهایی ،جستجو برای یافتن نقطه
بهینه آغاز میشود.
در طی هر تکرار مقدار شایستگی هر جزء محاسبه میشود.
اگر مقدار شایستگی محاسبه شده برای ذره iام بهترین
مقدار باشد ،مکان جزء iام بهعنوان  Biذخیره میگردد.
در هر تکرار در میان کلیه اجزاء ،جزئی را که دارای بهترین
مقدار شایستگی باشد ،انتخاب نموده و مکان جزء بهعنوان
* Gذخیره میگردد.
بر اساس موقعیت  Biو * Gسرعتها تصحیح میشوند.
موقعیت اجزاء تﺜبیت میشود.
اگر شرط توقف مانند حداکﺜر تکرار یا حداقل خطا حاصل
گردید ،عملیات خاتمه مییابد .در غیر این صورت از مرحله
 2مراحل مجدداً تکرار میشوند.
این مراحل تحت عنوان  PSOاستاندارد شناخته میشود و
تنها برای مسائل پیوسته کاربرد دارد که به این ترتیب،
برای مسئله مورد نظر در این تحقیق نیز قابل استفاده است.

1

الگوریتم زنبور عسل مصنوعی 1از جمله الگوریتمهای
مبتنی بر هوش جمعی و حاصل ارتباط زنبورهای عسل با
یکدیگر است .این الگوریتم بهینهسازی در ابتدا توسط
کارابوگا در سال  2005ارائه گردید (Karaboga and
) .Bahriye, 2009در الگوریتم زنبور عسل مصنوعی،
اجتماع و کلونی زنبورها شامل سه گروه است :زنبورهای
مستخدم ،غیر مستخدم و منابع غذایی .سه گروه از زنبورها
نیز عبارتاند از زنبورهای کارگر ،ناظر و پیشاهنگ.
زنبورهای کارگر نیمی از زنبورهای کندو را تشکیل
میدهند و متصل به منابع غذایی خاصی هستند .به عبارتی
دیگر تعداد زنبورهای کارگر ،برابر تعداد منابع غذایی
میباشد .در این الگوریتم ،هر منبع غذایی نشان دهنده یک
جواب ممکن برای مسئله بهینهسازی است و مقدار شهد
موجود در هر منبع ،بیانگر کیفیت (برازندگی) آن منبع
است ).(Karaboga and Bahriye, 2009
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زنبورهای ناظر نیز وظیفه مشاهده کردن و بررسی حرکت
زنبورهای کارگر را بر عهده دارند تا منابع غذایی برتر را
انتخاب کنند .زنبورهای پیشاهنگ نیز بهطور تصادفی به
دنبال مواد غذایی جدید کشف نشده هستند .تعداد منابع
غذایی نیز معادل با راهحلهای مختلف مسئله میباشند.
تعداد زنبورهای استخدام شده یا زنبورهای جستجوگر برابر
تعداد پاسخهای موجود در جمعیت زنبورها است .در مرحله
اول ،یک جمعیت اولیه از جوابها  SNکه برابر همان
موقعیت منبع غذایی است ،تولید میشود .درجایی که SN
بیانگر تعداد زنبورهای استخدامشده یا جستجوگر است .هر
پاسخ  )i=1,…,SN( ، Xiیک بردار Dبعدی است که D
تعداد پارامترهای بهینهسازی است .زنبورهای جستجوگر
یک منبع غذایی را بر اساس احتمال ،انتخاب میکنند .این
انتخاب ،متأثر از کیفیت آن منبع غذایی است .احتمال
انتخاب هر منبع توسط رابطه ( )7محاسبه میگردد:
()7

fit i
fit n

SN

n 1



Pi 

که مقدار 𝑖𝑡𝑖𝑓 برازندگی جواب  iمیباشد که نسبتی است
از حجم شهد آن منبع غذا در مکان  iو  SNتعداد منابع
غذا میباشد که برابر با تعداد زنبورهای استخدام شده و
زنبورهای جستجوگر است (Karaboga and Bahriye,
).2009
جامعه زنبورهای عسل مصنوعی به منظور ایجاد یک
موقعیت غذای کاندید ( )vijاز مکان غذای قدیمی (،)xij
از رابطه ( )8بهره میبرد :
()8

V ij  X ij  Φij  X ij  X kj 

)𝑁𝑆  𝐾 ∈ (1,2, … ,و )𝐷  𝑗 ∈ (1,2, … ,بهطور
تصادفی انتخاب میگردند .اگرچه  kبهطور تصادفی تعیین
میگردد ولی بایستی با  iمتفاوت باشد ∅𝑖𝑗 .عددی تصادفی
بین [ +1و ]-1میباشد .اگر مقدار پارامتر تولیدی از این
طریق از حد از پیش تعیینشدهاش فراتر رود ،پارامتر می-
تواند مقدار قابلپذیرشی به خود بگیرد ،مﺜالً میتواند مقدار
حد را به خود بگیرد (Karaboga and Bahriye,

) .2009فرض کنید منبع ترک شده 𝑖𝑋 باشد و ∈ 𝑗

)𝐷  (1,2, … ,در آن صورت زنبورهای کاشف منبع غذای
جدیدی را که جایگزین 𝑖𝑋 میشود را مییابند .این عمل
میتواند طبق رابطه ( )9تعریف گردد:
()9

j
j
j
X i j  X min
 rand 0,1  X max
 X min


پسازاینکه هر موقعیت منبع کاندید غذا 𝑗𝑖𝑉 انتخاب شد،
توسط زنبور مصنوعی مورد ارزیابی قرار میگیرد .اگر منبع
غذایی جدید دارای شهد برابر یا بهتر از منبعهای قدیمی
باشد آن را با یکی از موقعیتهای قدیمی در حافظه
جایگزین میکند.
چرخه کلی الگوریتم از سه مرحله که در زیر آمده است
تبعیت میکند ): (Karaboga and Bahriye, 2009
 ارسال زنبورهای کارگر به کندوها و ارزیابی میزانشهد هر منبع غذایی.
 زنبورهای ناظر حرکت زنبورهای کارگر را بررسی کردهو کیفیت شهد منبع غذایی را محاسبه میکنند.
 مشخص کردن زنبورهای پیشاهنگ و فرستادن آنهابرای کشف و جستجوی تصادفی منابع غذایی جدید.
مکان اولیه منابع غذایی بهطور تصادفی مقداردهی
شده و کیفیت هر یک توسط زنبورهای کارگر محاسبه
میشود.
روند کلی حل الگوریتم زنبور عسل به صورت زیر است
): (Karaboga and Bahriye, 2009
 ایجاد مجموعهای از پاسخهای تصادفی اولیه در فضایجستجو و اختصاص زنبورهای استخدامشده به منابع
غذایی(هر زنبور یک منبع غذایی)؛
 اختصاص زنبورهای جستجوگر به منابع غذایی باتوجه به میزان شهد آنها؛
 فرستادن زنبورهای دیدهبان به فضای جستجو جهتکشف منابع جدید غذایی؛
 به خاطر سپردن بهترین منبع غذایی؛ تکرار مراحل قبل بهگونهای که شرایط مطلوب حاصلگردد؛
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مونت کارلو

ج ( به دست آوردن مقدار  xiهرنمونه با استفاده از معکوس

مونت کارلو که در سال  1949توسط متروپلیس و
یوالم ارائه شد ،برای ارزیابی میزان احتمال خرابی قطعات
مکانیکی ،الکتریکی و انواع سازهها کاربرد دارد که یکی از
پرکاربردترین روشهای شبیهسازی است .امروزه این روش
به شکل گسترده تقریباً در تمامی رشتههای مهندسی برای
ارزیابی میزان احتمال خرابی قطعات مکانیکی ،الکتریکی و
انواع سازهها کاربرد دارد .اساس روش شبیهسازی مونت
کارلو تولید یکسری نمونههای تصادفی برای هر متغیر
براساس تابع چگالی احتمال آن و قرار دادن این نمونهها
در کنار هم استوار است .احتمال خرابی یک سیستم با
استفاده از این روش ،با تقسیم تعداد نقاطی که در ناحیه
خرابی قرار میگیرند بر تعداد تمامی نمونههای شبیهسازی
شده ،به دست میآید .روش حصول پاسخ از رابطه خرابی،
براساس شبیهسازی مونت کارلو به صورت رابطه زیر
میباشد:

تابع تجمعی در نقطه تصادفی؛

𝑓𝑃

()10

𝑥𝑑 )𝑋( 𝑥𝑓]= ∫ ⋯ ∫ 𝐼[𝐺(𝑋) < 0
𝑛

𝑓𝑛
1
≈ ]≈ ∑ 𝐼[𝐺(𝑋𝑖 ) < 0
𝑁
𝑁
𝑖=1

که در آن  nfتعداد نمونههای موجود در ناحیه خرابی و N

تعداد کل نمونههای تصادفی تولید شده میباشد .همچنین
 Iمقدار تابع شمارنده برای نمونههای موجود در ناحیه
خرابی برابر یک و در ناحیه سالمت برابر صفر است .میزان
همگرایی در این روش به تعداد تکرارها و همچنین تعداد
متغیرهایی که به طورتصادفی تولید میشوند ،بستگی دارد .

به طوری که هر چه تعداد متغیرها بیشتر باشد ،مدل با تکرار
بیشتر به جواب همگرا میشود .بطور کلی سه مرحله برای

معرفی تابع هدف
هدف از این مقاله ،بهینهسازی ابعاد سد بتنی وزنی
کوینا با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی مذکور است.
متغیرهای طراحی ،پارامترهای هندسی مربوط به شکل سد
است که در شکل ( )2مشخص شدهاند .تابع هدف این
مسئله بهصورت رابطه ( )11ارائه میشود:

()11

که در آن 𝑉 حجم سد بتنی وزنی در طول واحد را نشان
میدهد .همچنین قیدهای مسئله مقادیر ضریب اطمینان
در برابر لغزش ،واژگونی و تنش در سطح بدنه سد است که
باید در محدوده مجاز خود باشند ،که در ادامه توضیح داده
میشوند.
ضریب اطمینان در برابر لغزش
نیروهای مقاوم هر سد باید به نحوی باشد که از آن در
برابر لغزش ایجاد شده توسط نیروهای لغزشی محافظت
کند .ضریب اطمینان لغزش برابر نسبت کل نیروهای قائم
به افقی است که در دو حالت بررسی میگردد ،حالت اول
با فرض صرفنظر کردن از مقاومت برشی مقطع و حالت
دوم درصورتیکه ضریب اطمینان محاسبه شده کمتر از
یک باشد).(Ghodusi and Oskouhi, 2015
در حالت اول ضریب اطمینان در برابر لغزش از رابطه ()12
به دست میآید ).(Ghodusi and Oskouhi, 2015

استفاده از روش شبیهسازی مونت کارلو وجود دارد .این سه
مرحله عبارتند از:
الف( تولید اعداد تصادفی  viدر بازه صفر و یک؛
ب ( انتقال این اعداد تصادفی به تابع توزیع تجمعی احتمال؛

) 𝑀𝑖𝑛 𝑉 = 𝑀𝑖𝑛[(0.5𝑏1 𝑏5
)) + (𝑏2 (𝑏8 + 𝑏5
) + (0.5𝑏3 𝑏6
) + (𝑏3 𝑏7
]) + (0.5𝑏4 𝑏7

()12

Fv

F

SFs  

h

 μضریب اصطکاک بین مصالح دو قطعه باالیی و پایینی
است ،این مقدار برای بتن و سنگ بین  0/65تا  0/8تغییر
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میکند که در این مطالعه  0/75در نظر گرفتهشده است
).(Ghodusi and Oskouhi, 2015
در حالت دوم که ضریب اطمینان کمتر از یک است پایداری
با توجه به ضریب اطمینان در مقابل برش-اصطکاک در
نظر گرفته میشود .الزم به ذکر است که مقدار حداقل این
ضریب برابر با  4است (Karaboga and Bahriye,
) .2009این ضریب با استفاده از رابطه ( )13محاسبه
میگردد ): (Ghodusi and Oskouhi, 2015
()13

F  b
F
v

´

f

SFF 

()15

6M o
b2



d  

Fv

b

مقدار این تنش باید از تنش قائم در سراب بیشتر بوده و
همچنین از محدوده تنش فشاری مجاز بیشتر نباشد.
محدوده تنش فشاری مجاز برای بتن  140تا  350کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع است ). (Anon, 1976
ضریب اطمینان در برابر واژگونی

h

 σتنش برشی مجاز مواد 𝑏 ،طول قاعده سد مورد مطالعه،
 ∑ 𝐹ℎبرآیند نیروهای افقی ∑ 𝐹𝑣 ،برآیند نیروهای قائم و
𝑓 ضریب اصطکاک استاتیکی میباشد ،که مقدار آن برای
حرکت بتن روی سنگ بین  0/65تا  0/75تغییر میکند
که در این مقاله  0/7در نظر گرفتهشده است (Ghodusi
) .and Oskouhi, 2015الزم به ذکر است نیروهای وارد
بر سد ،شامل نیروهای ناشی از وزن سد ،نیروی
هیدرواستاتیک ،فشار آب ،نیروی زیرفشار و نیروی زلزله
میباشد.

سد در برابر واژگونی باید پایدار باشد .اگر گشتاورهای
مقاوم در پنجه سد  1/5الی  1/7برابر برآیند گشتاورهای
واژگون کننده در پنجه باشد ،سد در برابر واژگونی مقاوم
است .رابطه ( )16ضریب اطمینان برای بررسی پایداری سد
را نشان میدهد ).(Ghodusi and Oskouhi, 2015
()16

R
O

M
M

SFO 

نتایج

تنش قائم در سطح بدنه سد
از دیگر قیودی که باید مورد بررسی قرار گیرد مقدار
تنش قائم در بدنه سد در سراب و پایاب است ،رابطه ()14
تنش قائم در سراب را نشان میدهد (Ghodusi and
).Oskouhi, 2015
()14

همچنین مقدار تنش در پایاب سد از رابطه ( )15به دست
میآید ). (Ghodusi and Oskouhi, 2015
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که باید مقدار این پارامتر حداقل صفر گردد تا کشش در
این نقطه ایجاد نشود .الزم به ذکر است که در این رابطه
𝑜𝑀 ∑ برآیند گشتاورهای حاصل از نیروهای محرک
نسبت به پنجه بیرونی سد و 𝑣𝐹 ∑ مجموع نیروهای قائم
است.

در این مطالعه ،ابعاد سد بتنی -وزنی مورد مطالعه با
استفاده از سه الگوریتم جستوجوی هارمونی ،الگوریتم
اجتماع ذرات و الگوریتم جامعه زنبورهای مصنوعی ،بهینه-
سازی شد .هرکدام از این سه الگوریتم به تعداد  6بار اجرا
گردید و سپس بر اساس معیار حجم بتن مصرفی ،کمترین
مقدار به دست آمده از هر الگوریتم و ابعاد متناظرش بهطور
جداگانه بهعنوان اعداد خروجی بهینه در نظر گرفته شد.
نتایج به دست آمده از حل مسئله بهینهسازی توسط سه
الگوریتم اجتماع ذرات ،جستوجوی هارمونی و جامعه
زنبورهای عسل مصنوعی در جداول ( )2تا ( )4ارائه شده
است.
مطابق نتایج مندرج در جدول ( ،)2حالت بهینه به دست
آمده از الگوریتم اجتماع ذرات ،حجم بتن مصرفی را برابر
 3014/69مترمکعب نشان داد.

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره چهل و شش  .زمستان1400

نتایج به دست آمده از الگوریتم جستجوی هارمونی ،مقدار
بهینه حجم بتن مصرفی را  3012/86نشان داد
.
جدول( :)2نتایج استفاده از الگوریتم  PSOدر مطالعه حاضر
شماره اجرای

b1
)(m

b2
)(m

b3
)(m

b4
)(m

b5
)(m

b6
)(m

b7
)(m

b8
)(m

مصرفی( )m

1
2
3

2
2
2

12/93
12/52
13/66

3/99
5/43
5/86

50/34
45/20
41/88

34/56
25/52
24/54

44/99
35/77
39/65

56/85
64/75
62/43

60/84
60/93
64/11

3015/76
3019/43
3017/08

4

2

13/25

6/52

41/80

26/72

44/90

58/93

65/77

3014/69

5
6

2
2

11/40
13/86

7/08
5/06

44/75
38/84

28/06
25/87

42/54
39/20

61/02
67/73

63/17
63/19

3016/37
3017/34

الگوریتم

حجم بتن
3

جدول( :)3نتایج استفاده از الگوریتم  HSدر مطالعه حاضر
شماره اجرای

b1
)(m

b2
)(m

b3
)(m

b4
)(m

b5
)(m

b6
)(m

b7
)(m

b8
)(m

مصرفی( )m

1

1/97

10/73

4/60

51/29

26/79

43/96

61/35

69/15

3012/86

2
3
4
5
6

1/97
1/94
1/85
1/96
1/93

11/04
10/45
11/57
12/36
11/08

4/88
3/10
3/30
6/15
6/45

53/20
55/30
49/17
47/14
52/68

20/29
37/60
25/09
21/40
21/10

41/77
43/98
33/23
43/28
37/55

60/47
61/74
69/14
59/02
58/72

69/38
59/96
62/80
68/24
64/95

3015/48
3022/34
3023/01
3016/22
3020/30

الگوریتم

حجم بتن
3

جدول( :)4نتایج استفاده از الگوریتم  ABCدر مطالعه حاضر
شماره اجرای

b1
)(m

b2
)(m

b3
)(m

b4
)(m

b5
)(m

b6
)(m

b7
)(m

b8
)(m

مصرفی()m3

1
2
3
4

1/88
1/85
1/77
1/64

13/20
12/92
14/27
11/75

3/57
5/81
4/50
3/19

52/95
40/35
45/38
50/71

20/50
33/63
29/55
35/86

34/96
38/77
40/73
43/24

60/55
66/77
59/38
65/01

64/51
55/13
61/07
55/74

3023/18
3025/78
3025/44
3030/96

5

1/94

11/39

3/42

53/85

24/12

42/54

61/07

69/47

3016/07

6

1/94

14/09

6/74

39/19

21/53

43/03

61/36

66/29

3019/19

الگوریتم

طبق جدول ( ،)4کمترین حجم بتن مصرفی به دست
آمده از روش  3016/07 ، ABCمترمکعب است که نسبت
به حالت واقعی آن بهینهتر بوده اما نسبت به الگوریتم
جستجوی هارمونی اختالفی معادل  1/38مترمکعب دارد.
این تفاوت در حجم بتن مصرف شده ،در طول سد عدد
بزرگی را تولید میکند که توجیه اقتصادی ندارد.

حجم بتن

مقایسه نتایج مندرج در جدولهای ( )2تا ( )4نشان میدهد
که حجم بتن مصرفی به دست آمده از سه الگوریتم بعد از
اجراهای پی در پی ،کامالً بهینهتر از حالت واقعی آن می-
باشد .اما الگوریتم جستوجوی هارمونی بهینهترین مقدار را
ارائه داده است .جدول ( )5مقادیر ابعاد سد بتنی وزنی و
حجم بتن مصرفی را در شرایط واقعی و در حاالت بهینه به
دست آمده از الگوریتمهای فراکاوشی نشان میدهد.
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توجه به ابعاد به دست آمده در حالت بهینه آن توسط
الگوریتم جستوجوی هارمونی ،پایداری خود را حفظ
میکند.
شکل ( )3بهترین مقدار تابع هدف را برای هر تکرار در
الگوریتم جستجوی هارمونی نشان میدهد .قابلذکر است
که هر یک از الگوریتمها برای  1000تکرار اجراشدهاند

با توجه به جدول ( ،)5الگوریتم جستوجوی هارمونی
به عنوان بهینهترین حالت ،مشخص شد .ضرایب اطمینان
در برابر واژگونی و لغزش و همچنین تنش در سطح بدنه
برای این الگوریتم در جدول ( )6ارائه شده است .مقادیر
ضرایب بدست آمده برای قیود پایداری در برابر واژگونی،
لغزش و تنش در سطح بدنه ،قابل قبول بوده و در محدوده
مجاز و قابل اطمینان خود میباشند .بنابراین سد کوینا با
 .جدول(:)5مقایسه نتایج بهینه سه الگوریتم مورد استفاده در مطالعه حاضر با واقعیت

حجم بتن

نوع

b1
)(m

b2
)(m

b3
)(m

b4
)(m

b5
)(m

b6
)(m

b7
)(m

b8
)(m

در واقعیت
الگوریتم ABC

1/63
1/94
2

14/8
11/39
13/25

5/6
3/42
6/52

46/19
53/85
41/80

39
24/12
26/72

36/5
42/54
44/80

66/5
61/07
58/93

64
69/47
65/77

3633
3016/07
3014/69

الگوریتم HS

1/97

10/73

4/60

51/29

26/79

43/96

61/35

69/15

3012/86

الگوریتم PSO

جدول( :)6بررسی ضرایب اطمینان در برابر واژگونی و لغزش و تحلیل تنش در سطح بدنه
نوع

SF

SFF

𝒖𝝈

در حالت واقعی

1/64

1/58

90/39

در حالت بهینه شده با HS

1/52

1/56

121/65

شكل( :)3بهترین مقدار تابع هدف در الگوریتم جستجوی هارمونی در هر تكرار( 1000تكرار)

مصرفی
3

( )m
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با توجه به نتایج مطلوب الگوریتم بهینهسازی جستجوی
هارمونی ،برای نشان دادن اهمیت بهینهسازی بر اساس
قابلیت اعتماد ،طرح بهینه شکل سد بتنی مجدداً در حضور
برخی از عدم قطعیتهای تأثیرگذار در پایداری سد مورد
بررسی قرار گرفت .بدین منظور از روش شبیهسازی مونت
کارلو برای ارزیابی قابلیت اطمینان سد استفاده شد .تابع
حالت حدی به صورت رابطه ( )17به عنوان قید در بهینه-
سازی تأثیر داده شد.

)𝐻 𝑔(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑔(𝑐, 𝜑,
𝐴𝐶 (𝑊 − 𝑈)𝑡𝑎𝑛𝑎 +
=
−2
𝐻

()17

در رابطه فوق  Wبرابر وزن سد U ،مقدار فشار باالبرنده وارد
بر کف  H ،بیانگر نیروی هیدرواستاتیکی وارده بر بدنه سد،
∅ زاویه اصطکاک داخلی و  Cچسبندگی میباشد.
پارامترهای چسبندگی ،زاویه اصطکاک و آب پشت سد
بهعنوان متغیرهای دارای عدم قطعیت در نظر گرفته شد.
در جدول ( )7محدودهی عدم قطعیتهای در نظر گرفته
شده ،ارائه شده است.

جدول( :)7متغیرهای دارای عدم قطعیت
متغیر

میانگین

انحراف از معیار

ارتفاع آب پشت سد

103
282/40
47/99

0/5
187/25
11/30

ضریب چسبندگی
زاویه اصطكاک داخلی

ارائه شده است .محور  xنمودارها بیانگر متغیر و محور y

نمودار فراوانی تعداد نمونههای تولید شده در روش
مونت کارلو برای عدم قطعیتهای موجود در شکل ()4

بیانکننده فراوانی دادهها میباشد.

Probability Density Function
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16

)f(x

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1.2

1

0.8

0.6

0.2

0.4

0

-0.2

-0.4

x
Normal

Histogram

(الف)
شكل ( :)4نمودار فراوانی تعداد نمونههای تولید شده .الف) ارتفاع سطح آب ،ب) ضریب چسبندگی ،ج) زاویه اصطكاک داخلی
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Probability Density Function
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16

)f(x

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
80

75

70

65

50

55

60

45

35

40

30

25

x
Normal

Histogram

(ب)
Probability Density Function
0.26
0.24
0.22
0.2
0.18
0.16

)f(x

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
104.4

104

103.6

102.4

102.8

103.2

102

101.6

101.2

x
Normal

Histogram

(ج)
ادامه شكل ( :)4نمودار فراوانی تعداد نمونههای تولید شده .الف) ارتفاع سطح آب ،ب) ضریب چسبندگی ،ج) زاویه اصطكاک داخلی

الگوریتم بهینهسازی جستجوی هارمونی با در نظر
گرفتن قابلیت اعتماد سد در برابر پایداری  5بار اجرا گردید

و در نهایت بهترین جواب برای مقاطع بهینه سد مبتنی بر
قابلیت اطمینان در جدول ( )8ارائه شده است.

جدول ( :)8بهترین جواب برای مقاطع بهینه سد مبتنی بر قابلیت اطمینان

ابعاد مقطع سد(متر)

بهینهسازی بدون در نظر گرفتن قابلیت اعتماد

بهینهسازی مبتنی قابلیت اعتماد

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
حجم بتن مصرفی

1/97
10/73
4/6
51/29
26/79
43/96
61/35
69/15
3012/86

2/13
14/6
6/35
41/65
27/03
45/28
59/21
66/42
3132/715
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Determination the optimal dimensions of concrete gravity dam by using
metaheuristic algorithms (Comparison of algorithms)
Bahareh Pirzadeh 1, *, Jafar Jafariasl 2, Ali Mohtashami 3, Sima Ohadi4

Abstract
Concrete gravity dams secure their stability by the weight of the concrete used in their structure.
Therefore, minimizing their weight (the volume of concrete consumed in their body) can reduce the
costs significantly. This study aims to evaluate the performance of three metaheuristic optimization
algorithms: harmony search, particle swarm optimization, and artificial bee colony, to find the optimal
cross-section size of the gravity dam. In this way, the Koyna dam located in India is considered a case
study. The programming is applied in Matlab software. Each algorithm under the constraints of this
problem (the sliding, overturning, and vertical tension on the body of the dam) is run 6 times. Finally,
the lowest value was chosen as the optimal result. The results revealed that however all the algorithms
have the optimal outputs than their real one but the optimum one is for the harmony search algorithm.
To investigate the role of available uncertainties of dam cross-section, Monte Carlo simulation is
engaged. The achieved results based on reliability show more safety of dam design.
Keywords: Koyna gravity dam, Optimization, Metaheuristic Algorithms, Reliability, Monte
Carlo.
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1. Introduction
Dams are the most important hydraulic structures used for various purposes such as flood control,
power supply, and water storage in domestic, industrial, and agricultural. Weighted concrete dams are
among the dams used by humans on streams and rivers. Concrete gravity dams secure their stability
by the weight of the concrete used in their structure, therefore minimizing their weight or the volume
of concrete, consumed in their body can reduce the costs significantly.
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2. Materials and Methods
The aim of this study is to evaluate the performance of three metaheuristic optimization algorithms
harmony search, particle swarm optimization and artificial bee colony, in order to find the optimal cross
section size of gravity dam. In this way, the Koyna dam is considered a case study. The Koyna Dam is
one of the largest dams in Maharashtra, India. It is a rubble-concrete dam constructed on the Koyna
River that rises in Mahabaleshwar.
Harmony search (HS) is a music-inspired algorithm. In the standard HS, solutions are represented by
the population of harmonies, using three choices or rules. The first rule corresponds to selection or
elitism, and the second and third rules are mutation.
Particle swarm optimization (PSO) is a population-based stochastic optimization technique. The system
is initialized with a population of random solutions and searches for optima by updating generations.
However, PSO has no evolution operators such as crossover and mutation.
Artificial bee colony (ABC) is a stochastic search technique based on swarm intelligence, which mimics
the process of honey bee swarms foraging for food. In this algorithm, each candidate solution represents
the position of the food source in the search space, and the quality of the nectar amount of the food
source is used as a fitness evaluator.
Design variables are geometric parameters related to dam shape. The objective function is to reduce the
volume of the weighted concrete dam in unit length. Also, the constraints of the problem are the values
of reliability against slips, reversals, and stresses on the surface of the dam body that must be within
their permissible limits.
The programming was applied in Matlab software. Each algorithm under the constraints of the problem
was run 6 times. Finally, the lowest value was chosen as the optimal result.
According to the desired results of the Harmony search optimization algorithm, to show the importance
of optimization based on reliability, the optimal design of concrete dam shape was investigated again
in the presence of some of the uncertainties affecting the dam stability. Adhesion parameters, friction
angle, and the water level behind the dam were considered as uncertainty variables. The forces on the
dam include the ones resulting from dam weight, hydrostatic, water pressure, uplift, and earthquake
forces. Considering the reliability of the dam against stability Harmony search optimization algorithm
was implemented five times. The best answer for optimal sections of the dam based on reliability was
presented.

3. Results
Comparing the results of the applied algorithms showed that the harmony search optimization algorithm
with the volume of concrete consumed 3012.86 m3 has the best answer, and the optimization algorithm
of artificial honeybee community with the amount of 3016.07 m3 has the weakest result. Comparing
the results of the applied algorithms showed that the harmony search optimization algorithm with the
volume of concrete consumed 3012.86 m3 has the best answer. Also, the optimization algorithm of the
artificial honeybee community with the amount of 3016.07 m3 has the weakest result.
The effect of uncertainties in estimating dam section dimensions using the Monte Carlo simulation
method showed that considering reliability in the optimal design increases the dam safety. While, in
optimization without the application of uncertainties, the dam safety is investigated in a special case.

4. Discussion and Conclusion
The results revealed that however all the algorithms have the optimal outputs than its real one but the
optimum one is for harmony search algorithm. Also, considering reliability in optimal design increases
the optimum volume of the dam.
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