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چکيده
در طراحي مسير ،بخش روسازي راه داراي جزئيات مشخص بوده و هزينهي آن اجتنابناپذير است .اما در بخش زيرسازي،
ميتوان با بهينه نمودن محل خط پروژه ،هزينهها را کاهش داد .يکي از هزينههاي سنگين زيرسازي ،هزينه عمليات خاکي است
که به شدت به خط پروژه طراحي شده وابسته است .بنابراين ،هدف اين پژوهش ،ارزيابي روشهاي مختلف فراابتکاري براي
پيشنهاد توسعه روشي به منظور بهينه سازي خط پروژه ،براي داشتن کمترين هزينه عمليات خاکي ،است .بدين منظور ،ابتدا تابع
هدف و محدوديتهاي مسئله فرمولبندي و سپس کيلومتر ،ارتفاع و طول قوس قائم در هر سومه بهعنوان متغيرهاي تصميم در
نظر گرفته شدهاند .خط پروژه اوليه و موقعيت سومهها طبق ضوابط و نيازها تعيين گرديدند .تابع هدف به صورت مجموع قدر
مطلق اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين و محدوديتها بهصورت حداقل و حداکثر شيب طولي ،حداقل ارتفاع پلها ،عدم
تداخل قوسها و حداقل طول قوس قائم تعريف شدهاند .براي بهينهسازي مسئله از الگوريتمهاي ژنتيک ،ازدحام پرندگان
شتابدار و کرم شبتاب در محيط  MATLABاستفاده شده است .براي ارزيابي بهتر روش ،سه مسير مختلف در سه
توپوگرافي دشت ،تپهماهور و کوهس تاني طراحي و خط پروژه اوليه توسط هر يک از اين الگوريتمها ،بهينهسازي شد .عالوه بر
مجموع قدر مطلق اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين ،سنجش اين بهينهسازي با نسبت حجم خاکريزي به حجم خاکبرداري
و هزينه عمليات خاکي صورت گرفت .نتايج ،نشاندهنده درصد باالي بهينگي توسط الگوريتم کرم شبتاب و سپس ازدحام
پرندگان و ژنتيک ،براي هر سه توپوگرافي است .بنابراين ،ميتوان با بهکارگيري الگوريتم کرم شبتاب ،هزينههاي زيرسازي
مسير را به مقدار قابل توجهي کاهش داد .همچنين ،تکرار و زمان صرف شده جهت حل مسئله نشان ميدهد که زمان الزم براي
بهينهسازي و دست يافتن به جواب بهينه ،در مقابل کاهش هزينهها بسيار ناچيز است.
واژههاي کليدي :روشهاي فراابتکاري ،بهينهسازي ،خط پروژه ،الگوريتم کرم شبتاب ،الگوريتم ازدحام پرندگان شتابدار
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بهينهسازي خط پروژه با کمترين هزينه احجام عمليات

 .1مقدمه
طراحي راه شامل سه مرحلهي طراحي پالن افقي،
ترسيم خط پروژه و محاسبه احجام خاکي است .پس از
طراحي پالن مسير ،بيشترين عاملي که بر هزينههاي
احداث راه تأثير ميگذارد ،طراحي يک خط پروژه
مناسب است ،به طوري که بتواند حجم عمليات خاکي
را بهاندازه کافي کاهش دهد .خط پروژه بهينه بايستي
عالوه بر کم کردن حجم عمليات خاکي ،بتواند
محدوديتهايي از قبيل حداکثر و حداقل شيب طولي،
حداقل طول قوس قائم ،ارتفاع محل پلها ،ارتفاع نقاط
اجباري و عدم تداخل قوسها را در نظر بگيرد.
مقدار عمليات خاکي بهشدت به خط پروژه
طراحيشده وابسته است و يک خط پروژه خوب مي-
تواند تأثير زيادي بر هزينههاي ساختوساز نهايي
بگذارد (هار و همکاران .)2014 ،با استفاده از رايانهها و
مدلهاي رياضي مناسب ،مهندسين راه قادرند تا فرايند
طراحي را با سرعت قابل توجهي انجام دهند و به يک
طراحي بهينه برسند .مطالعات نشان ميدهد که
بهينهسازي بهدست آمده از مدلهاي رياضي و برنامه-
هاي کامپيوتري ميتواند صرفهجويي قابل توجهي در
هزينههاي ساختوساز ،در مقايسه با طراحي دستي،
حاصل کند .مدلهاي موجود ،باوجود عملکرد خوب،
هنوز نقايص زيادي دارند و بهطور گسترده در دنياي
واقعي بهکار گرفته نشدهاند .بنابراين ،يک مدل مناسب و
همچنين يک الگوريتم کارآمد ،با سرعت اجراي مناسب،
هنوز هم براي بهينهسازي مسيرها نياز است (جها و
همکاران .)2006 ،طراحي خط پروژه عمدتاً بر هزينه
ساختوساز مسير ،ايمني و عملکرد عملياتي ترافيک،
تأثير ميگذارد .بهينهسازي خط پروژه منجر به حداقل
شدن مقدار کل عمليات خاکي ميشود (السوبکي،
.)2014

طراح خط پروژه اوليه را طراحي نموده و روش
پيشنهادي قصد بهينهسازي اين خط پروژه را دارد.
بنابراين ،تعداد نقاط سومهها (PVI) 1در خط پروژه
معلوم است .تابع هدف بهصورت مجموع قدر مطلق
اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين و محدوديتها
بهصورت حداقل و حداکثر شيب طولي ،ارتفاع نقاط
اجباري ،عدم تداخل قوسها و حداقل طول قوس قائم
در نظر گرفته شدهاند .بدين منظور ،از الگوريتمهاي
فراابتکاري ژنتيک ،(GA) 2ازدحام پرندگان

شتابدار3

) (APSOو کرم شبتاب (FA) 4در سه توپوگرافي
دشت ،تپهماهور و کوهستاني ،در محيط نرمافزار
 ،MATLABاستفاده شده است .همچنين ،الگوريتمهاي
فوق بهمنظور حل مسئله از ديدگاه جواب بهينه و
سرعت اجرا ،با يکديگر مقايسه شدهاند.
پرسشهاي مطرحشده در خصوص مطالعه حاضر
عبارتاند از :کداميک از الگوريتمها در بهينهسازي
مؤثرترند؟ مقدار تأثير هر يک چقدر است؟ کداميک به
حل بهينه سراسري دستيافته و کداميک در حل محلي
متوقف ميشوند؟ آيا با توجه به افزايش هزينه طراحي و
زمان طراحي ،استفاده از اين الگوريتمها مقرون به صرفه
است؟

 .2پيشينه تحقيق
تاکنون محققين زيادي به بهينهسازي خط پروژه
پرداختهاند .ترايپيا ( )1979با استفاده از برنامهنويسي
اعداد صحيح مختلط ،هزينههاي عمليات خاکي را
حداقل کرد .او پس از طراحي مسير ،خط پروژه اوليهاي
ترسيم کرد .سپس با تغيير ارتفاع سومهها ،هزينه
1

هدف اين پژوهش ،توسعه روشي بهمنظور
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خاکي است .در حقيقت ،فرض بر اين است که مهندس

- Point of vertical intersection
- Genetic Algorithm
3
- Accelerated Particle Swarm Optimization
4
- Firefly Algorithm
2
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ابوطالبی اصفهانی ،غنی زاده ،حیدرآبادیزاده

تعريف و براي حداقل کردن آن از نرمافزار

عمليات خاکي را کم کرد.

لينگو3

ايسا ( )1988ابتدا يک مدل براي رسم تمامي خط

استفاده کردند .در بهينهسازي خطي ،متغيرهاي تصميم

پروژههاي قابل قبول ارائه کرد .سپس ،با استفاده از

شامل :شيب اول ،شيب دوم ،ارتفاع شروع و پايان قوس

برنامهنويسي خطي ،هزينههاي عمليات خاکي را حداقل

قائم است .اما آنها با ارائه مدل بهينهسازي غيرخطي،

نمود .نتايج نشاندهنده اختالف  23درصدي بين خط

متغيرهاي تصميم را به کيلومتر شروع و پايان قوس قائم

پروژه طراحي شده و بهينه شده است.

تقليل دادند.

يک روش براي کاهش احجام خاکي ،نزديک کردن

ميل و پيانتاناکوالچاي ( )2013از مدل رگرسيون

خط پروژه به خط زمين طبيعي است .از آنجا که نزديک

چندجملهاي براي يافتن مختصات سومههاي خط پروژه

کردن خطوط در محور راه صورت ميگيرد ،ممکن

بهينه و دو الگوريتم تکرارشونده براي رسيدگي به

است سبب نابرابري حجم خاکبرداري و خاکريزي شود.

محدوديتهاي طراحي ،استفاده کردند .محدوديتهاي

گوکتپ و الو ( )2003يک ارتفاع وزني 1فرضي بهجاي

طراحي شده شامل حداکثر شيب مجاز ،حداقل طول

ارتفاع محور راه ،ارائه کردند .در نتيجه ،نزديک کردن

مورد نياز قوس قائم و عدم تداخل دو قوس متوالي و

خط پروژه به خط وزني ،سبب برقراري تعادل ميان

تابع هدف بهصورت مجموع اختالف ارتفاع خط پروژه

احجام خاکبرداري و خاکريزي و کم شدن مقدار حجم

و خط زمين در نظر گرفته شد .بهترين خط پروژه

عمليات خاکي شد .آنها بار ديگر با قرار دادن ضريب

بهدست آمده از معادله درجه  9با ضريب حداقل

تورم و انقباض و نوع خاک ،به نتايج مقرون

مربعات

R 2  0.95

بوده است.

بهصرفهتري دست يافتند (گوکتپ و الو.)2004 ،

بابابيک و منجم ( )2012هزينههاي مسير را با

گوکتپ و همکاران ( )2008از سيستم تصميمگيري

استفاده از معادله رياضي فرموله و خط پروژه مسيرهاي

فازي 2براي تعيين تأثير تورم و انقباض در بهينهسازي

راهآهن را با توجه به هزينههاي عملياتي و ساختوساز

حجم عمليات خاکي مسير بهره گرفتند .نتايج بهدست

بهينه کردند .هزينههاي عملياتي و ساختوساز که به

آمده نشان داد که اين روش ،روشهاي قبلي بهينهسازي

تغييرات شيب حساساند ،بهعنوان متغيرهاي تصميم در

خط پروژه را بهبود ميبخشد .آنها مجدداً عالوه بر

مدل گنجانده شدند .براي حل تابع هدف ،يک روش

نظريه مجموعه فازي و روش ارتفاع وزني که به ترتيب

جستجوي مستقيم براي يافتن فضاي جستجو و يک

براي توصيف رفتار تورم و انقباض و محاسبه حجم

الگوريتم حلکننده (الگوريتم ژنتيک) براي پيدا کردن

خاک بهکار رفت ،از الگوريتم ژنتيک براي بهينهسازي

جواب بهينه به گونهاي که تابع هدف را به مقدار زياد

خط پروژه استفاده کردند ،که در آن تابع هدف مجموع

کمينه کند ،بهکار گرفته شد .نتايج نشان داد که مدل،

مربعات اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين را

عالوه بر پيدا کردن مسير بهينه در خطوط راهآهن،

حداقل ميکند (گوکتپ و همکاران.)2009 ،

خروجيهاي مفيدي از قبيل نمودار زمان و سرعت و

دابور و همکاران ( ،)2008قوس قائم را با استفاده

نيروي کشش کل را با توجه به مسير نهايي در اختيار

از برنامهنويسي غيرخطي بهينه کردند .آنها تابع هدف

قرار ميدهد و زمان الزم براي طراحي مسير را به ميزان

را مجموع اختالف ارتفاع نقاط زمين و خط پروژه

قابل توجهي کاهش ميدهد.
کاظمي و شفاهي ( )2013از الگوريتم ازدحام ذرات

1

- Weighted ground elevation
- Fuzzy decision support system

2
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براي بهينهسازي مسير و از پردازش موازي1براي کاهش

خاکي بهينه نمايد.

زمان اجرا و دستيابي به پاسخهاي دقيقتر و اقتصاديتر

باباپور و همکاران ( )1395در پژوهش خود ،مدل

استفاده کردند .محدوديتها شامل حداقل شعاع قوس

ابتکاري برآورد مساحت عمليات خاکي براي طراحي

افقي ،حداکثر شيب طولي و حداقل طول قوس قائم

پروفيل طولي جادهها را ارائه کردند .آنها بيان کردند که

است و از روش جريمه براي برخورد با آنها استفاده

عمليات خاکي جادههاي جنگلي مهمترين مرحله

شد .نتايج به دستآمده نشان ميدهد که حل جدا از هم

ساخت جاده است و طراحي هوشمندانه خط پروژه

اين دو روش ميتواند کارايي پردازش موازي را به

جاده جنگلي تأثير مهمي در ميزان حجم عمليات خاکي

ميزان قابل توجهي افزايش دهد؛ اما ممکن است دقت

دارد .براي اين کار ،آنها ابتدا مدلي که بتواند سطح

نتايج کم شود.

عمليات خاکي را با دقتي قابل قبول محاسبه کند ،ارائه

هار و همکاران ( )2015با در نظر گرفتن موانع

کردند .در اين پژوهش ،برنامه ابتکاري محاسبه سطح

فيزيکي مانند کوه و رودخانه و شيبهاي خاکبرداري و

عمليات خاکي با توجه به شاخصهاي هندسي عرضي

خاکريزي و با استفاده از مدل برنامهنويسي اعداد صحيح

استاندارد جاده جنگلي در محيط نرمافزار

مختلط ،به بهينهسازي خط پروژه پرداختند .هزينه

توليد شد .آزمون آماري روي مدل ساخته شده نشان داد

محاسبه شده بدون در نظر گرفتن شيبها ،خطاي قابل

که مدل از اعتبار مناسبي برخوردار است و برنامه

توجهي بيش از  %20ايجاد ميکند و انجام عمليات

ابتکاري بدون کاهش دقت محاسبات ،ساعتها زمان

خاکي بدون در نظر گرفتن موانع غير واقعي است .نتايج

انجام محاسبات را نسبت به روش متداول کاهش داده

نشان ميدهد که با قرار دادن شيبها در مدل ميتوان به

است.

جوابهاي مناسب ،بدون افزايش قابل توجه زمان،
رسيد.

MATLAB

همانطور که مالحظه ميشود ،در بيشتر مطالعات،
به بهينهسازي با استفاده از يک الگوريتم پرداخته و کمتر

روشني و کوچکزاده ( )1387بيان کردند که در

از الگوريتمهاي فراابتکاري ژنتيک ،ازدحام پرندگان و

پروژههاي آبياري و زهکشي ،عمليات خاکي بخش

کرم شبتاب استفاده شده و مقايسه خاصي هم بين

بزرگي از هزينهها را به خود اختصاص ميدهد و

روشهاي مختلف صورت نگرفته است .عالوه بر اين،

روشهاي برآورد حجم عمليات که تاکنون ارائه شده،

محدوديتهايي که الزمه هر پروژه است در هيچيک از

کمدقت و بسيار وقتگير ميباشند .آنها در پژوهش

اين پژوهشها در نظر گرفته نشده است .لذا ،در

خود ،زمين و سطح کانال را با شبکه مثلثي نامنظم

پژوهش حاضر ،به بهينهسازي و مقايسه روشهاي ياد

شبيهسازي کرده و به کمک روش عددي نيوتن-

شده ،با در نظر گرفتن محدوديتهاي بيشتر ،پرداخته

رافسون ،رقوم بهينه خط پروژه کانال را محاسبه کردند.

شده است.

مقايسه نتايج عددي روش پيشنهادي با نتايج روشهاي
متداول نشان ميدهد که روش جديد دقت محاسبات را
به ميزان حدود سه برابر افزايش داده که ميتواند اثر
مستقيم در افزايش دقت محاسبه هزينههاي طرح داته
باشد و خط پروژه کانال را با توجه به حجم عمليات
Parallel processing

80

1-

 .3الگوريتمهاي بهينهسازي
 .3-1الگوريتم ژنتيک
الگوريتم ژنتيک ) ،(GAتوسط هلند و همکاران ()1975
در سالهاي  1960تا  1970توسعه يافت که در واقع
مدل يا چکيدهاي از تکامل بيولوژيک بر اساس تئوري
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انتخاب طبيعت چارلز داروين بود .او اولين نفري بود که

دودويي انجام نميدهد .بهينهسازي ازدحام پرندگان

از تقاطع ،نوترکيبي ،جهش و انتخاب بر اساس مطالعه

شتابدار توسط يانگ در سال  2008توسعه داده شد و

سيستمهاي انطباقي و مصنوعي استفاده کرد .اين

پس از آن نسبت به انواع ديگر الگوريتم پرندگان بيشتر

عملگرهاي ژنتيک ،بخش اساسي الگوريتم ژنتيک را

مورد استفاده قرار گرفت .در  APSOبردار سرعت

بهعنوان راهکارهاي حل مسئله تشکيل ميدهند .ماهيت

توسط يک فرمول ساده توليد ميشود (يانگ:)2014 ،





vit 1  vit  β g   xit  αεt

اين الگوريتم به اين صورت است که ابتدا يک تابع

()1

بهينهسازي را به عنوان رشتهاي از بيتها يا رشتههاي

t 1
در اين رابطه v i ،سرعت ذره  iام در تکرار ،t+1

کاراکتري براي نمايش کروموزوم کدگذاري ميکند.
عمليات دستکاري رشتهها توسط عملگرهاي ژنتيکي

t

 viسرعت ذره  iام در تکرار  g ،tبهترين موقعيت

x it

موقعيت ذره  iام در تکرار  tو  αو β

انجام ميشود و انتخاب بر اساس تابع هدف ،با هدف

کل گروه و

پيدا کردن جواب خوب (جواب بهينه) براي مسئله مورد

ثابت شتاب ميباشند .بهروزرساني موقعيت مطابق رابطه

نظر ،است .اين کار اغلب توسط مراحل زير انجام

زير به دست ميآيد:

ميشود )1 :کدگذاري تابع هدف يا تابع هزينه)2 ،

()2

تعريف تابع هدف يا معيارهاي انتخاب )3 ،ايجاد

مقدار عملي براي پارامترهاي ازدحام پرندگان شتابدار

جمعيتي از افراد )4 ،انجام چرخه تکامل يا تکرار با
ارزيابي تابع هدف از تمامي افراد موجود در جامعه،

برابر

xit 1  xit  vit 1
α  0.1 ~ 0.4

و

β  0.1 ~ 0.7

و

( γ  0.9 ~ 0.97که  γيک پارامتر کنترلي است) در

ايجاد يک جمعيت جديد با انجام ادغام و جهش،

نظر گرفته ميشود .با اين حال ،اين پارامترها بايد بر

توليدمثل مناسب با ارزيابي تابع هدف و جايگزيني افراد

اساس مسئله بهينهسازي تنظيم شوند (يانگ.)2014 ،

در جمعيت قديمي و تکرار دوباره با استفاده از جمعيت
جديد و  )5رمزگشايي نتايج به دستآمده از جواب

 .3-3الگوريتم کرم شبتاب

مسئله و انتخاب بهترين جواب (يانگ.)2014 ،

الگوريتم کرم شبتاب اولين بار توسط يانگ در اواخر
سال  2007توسعه داده شد و در سال  2008انتشار

 .3-2الگوريتم ازدحام پرندگان شتابدار

يافت .اين الگوريتم بر اساس الگوها و رفتار توليد نور

بهينهسازي ازدحام ذرات (پرندگان) توسط کِندي و

توسط کرم شبتاب به وجود آمده است (يانگ،

ابرهارت ( )1995بر اساس رفتار گروهي در طبيعت،

 .)2009در الگوريتم کرم شبتاب ،دو موضوع مهم

مانند ماهيها و پرندگان توسعه يافت .اين الگوريتم ،با

وجود دارد :تغييرات شدت نور و تدوين جذابيت .براي

توجه بهسادگي و انعطافپذيري ،به يکي از

سادگي ،فرض ميشود که جذابيت کرم شبتاب توسط

پراستفادهترين الگوريتمهاي مبتني بر هوش جمعي

نور تعيين ميشود که در واقع با تابع هدف کدگذاري

تبديل شده است .در اين الگوريتم ،بهجاي استفاده از

شده برابر است .در سادهترين حالت ،براي بيشينهسازي

جهش و تقاطع ،از اعداد واقعي تصادفي و ارتباط

مسئله بهينهسازي ،روشنايي ) (Iيک کرم شبتاب در

جهاني بين ذرات استفاده ميشود .بنابراين ،اين الگوريتم

موقعيت خاص  Xميتواند با مقدار تابع هدف

براي پيادهسازي سادهتر است ،چرا که هيچگونه
رمزگذاري يا رمزگشايي براي پارامترها رشتههاي

 Ix   f x به دست آيد .شدت نور با فاصله از منبع

نور کاهش مييابد .در سادهترين شکل ،شدت نور
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Ir 

با معکوس مربع فاصله از منبع تغيير ميکند.

معمول از  0/001تا  1000متفاوت است (يانگ.)2014 ،

فاصله بين هر دو کرم شبتاب  iو  jطبق رابطه ()3
محاسبه ميشود (يانگ:)2014 ،

xi  x j 2  yi  y j 2

()3

 .4فرمولبندي مسئله بهينهسازي خط پروژه
rij 

همان طور که بيان شد ،طراحي خط پروژه بهينه بهمنظور

در اين رابطه x ،و  yبه ترتيب موقعيت افقي و قائم

کاهش هزينههاي عملياات خااکي نقاش باه سازايي در

کرمهاي شبتاب تا منبع نور است .حرکت کرم

کاهش هزينههااي راهساازي دارد .شاکل  ،1قسامتي از

شبتاب  iبه سمت کرم شبتاب جذابتر (روشنتر) j
توسط رابطه ( )4تعيين ميشود:
()4



 xit  αε it

t
j

x

 γrij 2

xi t 1  xit  β0e

در اين رابطه xit 1 ،موقعيت جديد کرم شبتاب  iدر

تکرار  t  1و  xitموقعيت کرم شبتاب  iدر تکرار t

است .جمله دوم در اثر جاذبه است که در آن

β

پروفيل طولي مسير را به صورت شماتيک نشان مي دهد.
در اين شکل ،منحني خطچين قسمتي از پروفيل زمين و
منحني مشکي خط پاروژه طراحايشاده را کاه

داراي n

ساومه اسات نشاان مايدهاد .هار سااومه ) (PVIداراي
مشخصااات  y ipvi ، x ipviو

LiPvi

اساات کااه اياان سااه

t
جذابيت نسبي و  γضريب جذب نور و  x jموقعيت

مقدار به ترتيب کيلومتر ،ارتفاع و طول قوس قائم باراي

در تکرار  tاست .جمله سوم

i
سومه  iام ميباشد .مقدار  LPviزماني که  iبرابر ياک و

کرم شبتاب

j

نشاندهنده تصادفي بودن حرکت است که  αپارامتر

 nاست ،صفر ميباشد .نقطه توپر قرمازرناگ در شاکل،

برداري از اعداد تصادفي طراحي شده از

پلهاي زيرخاکي براي عبور آب و غيره يا نقاط اجباري

تصادفي،

εi

يک توزيع گوسي 1يا يک توزيع يکنواخت است.
پارامتر  γرا ميتوان تنوع جذابيت توصيف کرد و مقدار
آن در تعيين سرعت همگرايي و چگونگي رفتار
الگوريتم کرم شبتاب اهميت دارد .در تئوري،
 ، γ  0, اما براي بيشتر برنامههاي کاربردي ،به طور

ديگر را به تعداد مشخص ،نشان مايدهاد کاه هار پال
j
j
j
داراي مشخصات  y Brg ، xBrgو  hBrgاسات کاه ايان

سه مقدار به ترتياب کيلاومتر ،ارتفااع و حاداقل ارتفااع
مجاز بين خط پروژه و پل  jام است.

شکل  .1قسمتي از پروفيل طولي مسير
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C  α  Vc  β  V f

 .4-1تابع هدف

()9

در اين مسئله ،تابع هدف بهصورت مجموع قدر مطلق

که  Cهزينه عمليات خاکي برحسب تومان Vc ،حجم

اختالف ارتفاع بين خط پروژه و خط زمين در نظر

خاکبرداري شده برحسب متر مکعب Vf ،حجم

گرفته شد .براي اين منظور ،کيلومتر ،ارتفاع و طول

خاکريزي شده برحسب متر مکعب α ،هزينه خاکبرداري

قوس قائم در هر سومه بهعنوان متغيرهاي تصميم در

و  βهزينه خاکريزي که بر اساس بررسيهاي

نظر گرفته شدند .رابطه ( )5تابع هدف را نشان ميدهد:

انجامگرفته به ترتيب برابر  1300و  1600تومان براي

n

i
 yFG

()5

i
EG

y

Z

i 1

هر متر مکعب ميباشد (فهرستبهاي پايه رشته راه و
راهآهن و باند فرودگاه.)1395 ،

در اين رابطه y EG ،ارتفاع خط زمين براي تمامي نقاط
تغيير شيب y FG ،ارتفاع خط پروژه در نقاط متناظر با

 .4-2محدوديتهاي مسئله

خط زمين و  nتعداد نقاط تغيير شيب ميباشد .ارتفاع

 .4-2-1شيب طولي

هر نقطه روي خط پروژه بسته به اينکه روي قوس قائم

شيب طولي به شيب سطح تمام شده راه در امتداد مسير

و يا در مسير مستقيم واقع شود ،از رابطه ( )6به دست

گفته ميشود .اين شيب ،همان شيب طولي خط پروژه

ميآيد:

است و به طور عمده به وسيله پستيوبلندي ،طبقهبندي

()6

gi  gi 1

2
i
 yFG  2  Li  x  gi 1  x  yBVC
PVI


i
i
 xBVC  x  xEVC
 y  g  x  xi  y i
i
PVI
PVI
 FG

 otherwise





در اين رابطه gi-1 ،شيب مماس ورودي به قوس قائم،
 giشيب مماس خروجي به قوس قائم x ،فاصله هر
i
i
 y PVIو
، xPVI
نقطه روي قوس تا نقطه شروع قوس و

i
 LPVIبه ترتيب کيلومتر ،ارتفاع و طول قوس قائم در
i
سومه  iام و  yBVCارتفاع نقطه شروع قوس  iام

است .مقادير g i

هزينه تملک حريم راه ،ايمنى ،فواصل ديد ،هزينههاي
ساخت راه و زهکشى ،فرهنگ رانندگى و منظر آرايي،
کنترل ميشود .شيب طولي خط پروژه با توجه به
سرعت طرح و نوع منطقه نبايستي از مقادير حداقل و
حداکثر خود تجاوز کند (آييننامه طرح هندسي راههاي
ايران .)1391 ،در صورت عدم وجود مشکل زهکشي
در خاکبرداريها ،ميتوان شيب طولي حداقل را برابر با
صفر در نظر گرفت.

i
و  yBVCاز روابط زير به دست

 .4-2-2حداقل طول قوس قائم

ميآيند:
1
y ipvi
 y ipvi

()7
()8

عملکردي راه ،قوس افقي ،قدرت وسايل نقليه سنگين،

1
x ipvi
 x ipvi

LiPVI
2

gi 

i
y BVC
 y ipvi  g i 1 

در اين راستا ،مقدار هزينه خاکبرداري و خاکريزي
مطابق فهرستبهاي پايه رشته راه و راهآهن و باند
فرودگاه ( )1395استخراج شده است .رابطه ( )9هزينه
عمليات خاکي را محاسبه ميکند:

تغيير شيب طولي ،بهصورت تدريجي و به وسيله قوس
قائم انجام ميشود .قوس قائم تأمينکننده مسافت ديد
کافي ،تخليه مناسب آبهاي سطحي ،ايمني ،آسايش
راننده و زيبايي ظاهري راه ،خواهد بود .طول قوس قائم
بايد به اندازهاي باشد که حداقل فاصله ديد براي راننده
وسيله نقليه فراهم کند .طول قوس قائم بايد از رابطه
زير تبعيت کند (آييننامه طرح هندسي راههاي ايران،
:)1391
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()10

LKA
طول قوس قائم (متر) A ،قدر مطلق

در طراحي خط پروژه بايد به ارتفاع نقاط اجباري دقت

تفاضل جبري دو شيب متوالي و  Kميزان انحناي قائم

شود .نقاط اجباري ميتوانند شامل پلها ،خطوط لوله،

است که به سرعت اوليه و نوع قوس قائم (محدب يا

روگذر يا زيرگذر باشند .در اين تحقيق ،پلهاي آبروها

مقعر) بستگي دارد (آييننامه طرح هندسي راههاي ايران،

به عنوان نقاط اجباري در طراحي خط پروژه در نظر

.)1391

گرفته شدهاند .با توجه به مطالعات هيدرولوژي ،دهانه و

که در آن،

L

 .4-2-4ارتفاع نقاط اجباري

همچنين حداقل ارتفاع آزاد پل تعيين ميشود و ارتفاع
 .4-2-3عدم تداخل دو قوس قائم متوالي

خط پروژه در محل پل بايد بهگونهاي باشد که حداقل

به منظور افزايش ايمني ،راحتي و مسائل ساخت ،سعي

ارتفاع آزاد پل رعايت شود.

ميشود که مقدار طول در نظر گرفته شده براي هر
قوس از حداقل مقدار آييننامه بيشتر باشد .افزايش

 .5مشخصات طرح پژوهش

طول قوسها بايستي به اندازهاي باشد که هيچ گونه

به منظور ارزيابي روش پيشنهادي ،سه مسير به طولهاي

تداخلي بين دو قوس متوالي صورت نگيرد و پيوستگي
مسير حفظ شود .بنابراين ،خط پروژه بهينهشده بايستي
در رابطه زير صدق کند:
()11








 Li 1  LiPVI
i
 xPVI
  PVI

2


i 1
PVI

مختلف ،در سه توپوگرافي دشت ،تپهماهور و کوهستاني
طراحي شد .معيارهاي طرح هندسي در جدول  1باراي
سه توپوگرافي آورده شده است .شکلهاي  2الي  4پالن

x

مسيرهاي طراحيشده را نشان ميدهند.

i
i
 xPVIکيلومتر سومه  iام و  LPVIطول قوس
که در آن

قائم در سومه  iام است.
جدول  .1پارامترهاي طراحي و محدوديت براي سه توپوگرافي
شرح

دشت

تپهماهور

کوهستاني

طبقهبندي راه

اصلي

اصلي

فرعي

110

100

60

عرض جاده m

3230/92

7615/84

7332/54

11

11

10/2

تعداد نقاط اجباري

5

5

9

تعداد سومهها

13

16

43

تعداد متغيرهاي تصميم

39

48

129

حداکثر شيب طولي

3

5

10

سرعت طراحي km h 
طول مسير m

(درصد)

84

حداقل شيب طولي (درصد)

-

0/5

-

 Kبراي قوس قائم محدب

74

52

11

 Kبراي قوس قائم مقعر

55

45

18

محدوديت ارتفاعي (متر)

1

1

1
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شکل  .2مسير طراحيشده در توپوگرافي دشت

شکل  .3مسير طراحيشده در توپوگرافي تپهماهور

شکل  .4مسير طراحيشده در توپوگرافي کوهستاني

پس از طراحي مسير با استفاده از نرمافزار

 MATLABمطابق با فرمت مشخص ،نوشته شدند .به

 ،AutoCAD Land Desktopخط پروژه اوليهاي با

منظور ارزيابي الگوريتم کرم شبتاب ،مقادير تابع هدف

رعايت محدوديتهاي طراحي بيان شده ،ترسيم گرديد.

بهينه شده با اين الگوريتم با مقدار تابع هدف بهينه شده

سپس ،اطالعات خط پروژه شامل کيلومتر ،ارتفاع و

از الگوريتم ژنتيک و الگوريتم ازدحام پرندگان مقايسه

طول قوس قائم هر يک از سومهها و همچنين کيلومتر و

شدهاند .براي انتخاب تعداد ذرات ،مسئلهاي با ،100 ،50

ارتفاع نقاط زمين در نقاط تغيير شيب به همراه کيلومتر،

 300و  500ذره حل شد .همان طور که در شکلهاي 5

ارتفاع و محدوديت ارتفاعي پلها براي ورود به نرمافزار

الي  7مشاهده ميشود ،با اضافهتر شدن تعداد ذرات،
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بهبود چنداني در نتايج حاصل نميشود .اما زمان اتمام

متفاوتي به دست ميآيد .ولي نتايج در مقايسه با هم آن

برنامه به ترتيب  6 ،2و  10برابر ميشود .عالوه بر اين،

قدر قابل مالحظه نيست .بنابراين ،براي هر الگوريتم

از آنجا که توليد جمعيت اوليه در الگوريتمهاي

 10000تکرار در نظر گرفته شد تا فرصت کافي براي

فراابتکاري بهصورت تصادفي است و در هر بار اجرا

پيدا کردن بهينه سراسري به الگوريتمها داده شود.

کردن برنامه ،جمعيت جديد توليد ميشود ،نتايج

 500ذره

 100ذره

 300ذره

290.00

 50ذره

مقدار تابع هدف (متر)

270.00
250.00
230.00
210.00
190.00

170.00
150.00
10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

0.00

2000.00

تعداد تکرارها

شکل  .5بهينهسازي با تعداد ذرات مختلف
80.00

71.98

42.55

40.00
14.80

20.00
7.34

زمان کل تکرارها (دقيقه)

60.00

0.00
 500ذره

 300ذره

 100ذره

 50ذره

شکل  .6زمان کل تکرارها براي تعداد ذرات مختلف
186.67
185.05

186.00
185.00

183.96

184.00

183.29

183.00
182.00

آخرين مقدار بهينه در هر ذره (متر)

187.00

181.00
 500ذره

 300ذره

 100ذره

 50ذره

شکل  .7آخرين مقدار بهينه براي تعداد ذرات مختلف
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براي تعيين مقادير بهينه پارامترهاي هر سه

بعد از وارد کردن اطالعات خط پروژه اوليه و خطوط

الگوريتم ،مسائل با  50ذره و  10000تکرار حل شدند.

زمين براي هر يک از سه توپوگرافي در فايل اکسل و

بر اساس نتايج ،بهترين روش در الگوريتم ژنتيک چرخ

ورود آنها به نرمافزار متلب ،نرمافزار آماده بهينهسازي با

رولت و بهترين مقدار براي احتمال تقاطع و احتمال

 50ذره و  10000تکرار شده است .براي ارزيابي ميزان

جهش به ترتيب برابر  0/9و  0/4بوده است .در الگويتم

بهينهسازي خط پروژه ،حجم عمليات خاکي يک بار بر

γ

اساس خط پروژه اوليه و بار ديگر با استفاده از خط

ازدحام پرندگان ،بهترين مقدار براي پارامترهاي  β ،αو

به ترتيب برابر  0/6 ،0/2و  0/96و در الگوريتم کرم

پروژه بهينهسازي شده و به کمک نرمافزار

شبتاب بهترين مقدار براي پارامترهاي  α، βو  γبه

 Land Desktopمحاسبه گرديد .حجم عمليات

ترتيب برابر  0/1 ،0/005و  500حاصل شد.

خاکبرداري و خاکريزي به همراه هزينه اجراي عمليات

AutoCAD

خاکي براي هر الگوريتم و براي هر توپوگرافي در
جداول  2الي  4آورده شده است.

 .6نتايج
پس از تعيين پارامترهاي بهينه هر يک از الگوريتمها و

جدول  .2مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن در توپوگرافي دشت
خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

الگوريتم ژنتيک

الگوريتم پرندگان

الگوريتم کرم شبتاب

187/6144

163/1953
39/06

عنوان

خط پروژه اوليه

مقدار تابع هدف (متر)

267/7783

228/4544

درصد بهينگي تابع هدف

-

14/69

29/94

حجم خاکبرداري (متر مکعب)

2098/211

2392/771

5280/85

5204/388

حجم خاکريزي (متر مکعب)

15211/328

13750/838

10771/3

9255/569

نسبت خاکريزي به خاکبرداري

7/25

5/75

2/04

1/78

هزينه (ميليون تومان)

27/066

25/112

24/099

21/575

درصد بهينگي هزينه

-

7/22

10/96

20/29

جدول  .3مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن در توپوگرافي تپهماهور
خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

الگوريتم ژنتيک

الگوريتم پرندگان

الگوريتم کرم شبتاب

960/4369

900/6593
10/11

عنوان

خط پروژه اوليه

مقدار تابع هدف (متر)

1180/4547

1126/6077

درصد بهينگي تابع هدف

-

0/62

7/23

حجم خاکبرداري (متر مکعب)

24276/141

26956/079

47032/7

38727/42

حجم خاکريزي (متر مکعب)

49449/887

44691/396

25492/45

3160/8

نسبت خاکريزي به خاکبرداري

1/43

1/41

1/24

1/04

هزينه (ميليون تومان)

110/68

106/55

101/93

100/916

درصد بهينگي هزينه

-

0/57

2/12

6/89
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جدول  .4مقادير خط پروژه قبل و بعد از بهينه شدن در توپوگرافي کوهستاني
خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

خط پروژه بهينه با

الگوريتم ژنتيک

الگوريتم پرندگان

الگوريتم کرم شبتاب

1207/048

1160/414
23/7

عنوان

خط پروژه اوليه

مقدار تابع هدف (متر)

1301/0666

1292/9839

درصد بهينگي تابع هدف

-

4/56

18/64

حجم خاکبرداري (متر مکعب)

73514/29

72565/063

67105/21

58283/37

حجم خاکريزي (متر مکعب)

51459/368

51589/586

54310/46

56167/99

نسبت خاکريزي به خاکبرداري

2/04

1/66

1/84

1/22

هزينه (ميليون تومان)

177/9

176/88

174/134

165/637

درصد بهينگي هزينه

-

3/73

7/91

8/82

در اين پژوهش ،فرض بر اين است که با کم شدن

تابع هدف اين پژوهش بهبود زيادي در کم شدن هزينه

فاصله بين خط زمين و خط پروژه (با رعايت تمامي

عمليات خاکي و يافتن خط پروژه بهينه سراسري

محدوديتها) هزينه عمليات خاکي نيز کم ميشود.

حاصل نشود ،از فرمولبندي آن صرفه نظر شد .شکل-

مقادير بهدست آمده در جداول  2تا  4گوياي درستي

هاي  8الي  10نمودار بهينگي الگوريتمهاي ژنتيک،

اين فرض است .عالوه بر اين ،از آنجا که فرمولبندي و

ازدحام پرندگان و کرم شبتاب را براي سه توپوگرافي

برنامهنويسي سطح و به دنبال آن حجم مقاطع عرضي

دشت ،تپهماهور و کوهستاني نشان ميدهند.

بسيار پيچيده و زمانبر است و امکان دارد در مقايسه با
290.00
پرندگان

کرم شب تاب

ژنتيک

270.00

230.00
210.00
190.00

مقدار تابع هدف (متر)

250.00

170.00
150.00
10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

2000.00

0.00

تعداد تکرار

شکل  .8نمودار بهينگي تابع هدف در هر تکرار در توپوگرافي دشت
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1350.00
پرندگان

کرم شب تاب

ژنتيک

1250.00
1200.00

مقدار تابع هدف (متر)

1300.00

1150.00
10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

تعداد تکرار

2000.00

0.00

شکل  .9نمودار بهينگي تابع هدف در هر تکرار در توپوگرافي تپهماهور

پرندگان

کرم شب تاب

1100.00
1000.00
900.00

مقدار تابع هدف (متر)

ژنتيک

1200.00

800.00
10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

تعداد تکرار

2000.00

0.00

شکل  .10نمودار بهينگي تابع هدف در هر تکرار در توپوگرافي کوهستاني

همانگونه که مالحظه ميشود ،نرخ همگرايي هر

به منظور ارزيابي سرعت همگرايي ،آخرين تکرار

سه الگوريتم تقريباً برابر و براي هر سه توپوگرافي

بهينه و زمان صرف شده در هر تکرار ،براي هر

تقريباً تا تکرار  1500موفق به يافتن مقدار بهينه مي-

الگوريتم و براي سه توپوگرافي در شکلهاي  11و 12

شوند .با اين وجود ،روشهاي ژنتيک و ازدحام پرندگان

آورده شده است .با توجه به شکل  ،11مالحظه ميشود

موفق به يافتن پاسخ بهينه سراسري نشده و در بهينه

که زمان هر تکرار براي دو الگوريتم پرندگان و کرم

محلي گرفتار ميشوند .در حالي که الگوريتم کرم

شبتاب تقريباً برابر و کمتر از الگوريتم ژنتيک است.

شبتاب موفق به يافتن جواب بهينه سراسري ميشود.
0.60

0.52
0.38
0.21

0.40

0.26
0.19

0.12

0.10

0.30
0.20
0.10

زمان هر تکرار (ثانيه)

0.41

0.40

0.50

0.00
تپهماهور

کوهستاني
الگوريتم کرم شب تاب

الگوريتم پرندگان

دشت
الگوريتم ژنتيک

شکل  .11زمان هر تکرار براي سه الگوريتم و سه توپوگرافي
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3000.00

2631.00

2000.00

1636.00

1670.00

1292.00

1319.00
502.00

424.00

561.00

444.00

1500.00
1000.00

آخرين تکرار بهينه

2500.00

500.00
0.00

کوهستاني

تپهماهور
الگوريتم پرندگان
الگوريتم کرم شب تاب

دشت
الگوريتم ژنتيک

شکل  .12آخرين تکرار بهينه براي سه الگوريتم و سه توپوگرافي

 .7بحث و نتيجهگيري

تاب به ترتيب برابر  29/94 ،14/69و  39/06است.

هزينههاي زيرسازي مسير که تابع حجم خاکريزي و

همچنين ،درصد بهينگي هزينه عمليات خاکي براي سه

خاکبرداري است تحت تأثير خط پروژه ميباشد و بهينه

الگوريتم به ترتيب برابر  10/96 ،7/22و  20/29درصد

بودن آن تأثير بهسزايي در کل هزينههاي پروژه دارد .در

است .عمليات خاکريزي از عمليات خاکبرداري

اين پژوهش ،ابتدا سه مسير در توپوگرافيهاي دشت،

زمانبرتر و پرهزينهتر است زيرا بايستي خاک در

تپهماهور و کوهستاني طراحي و خط پروژه اوليه هر

ضخامتهاي محدودي ريخته شده ،رطوبتدهي شده و

يک با رعايت محدوديتهاي طرح هندسي و مسئله،

متراکم گردد .بنابراين ،کمتر شدن احجام خاکريزي،

ترسيم شد .پس از آن کيلومتر ،ارتفاع و طول قوس قائم

عالوه بر کاهش هزينه ،به کاهش زمان اجرا هم کمک

هر سومه به عنوان متغير تصميم به نرمافزار

MATLAB

داده شده است .براي بهينهسازي ،تعداد ذرات و تکرار

ميکند .نتايج نشان ميدهد که نسبت حجم خاکريزي به
حجم خاکبرداري در اين حالت ،براي خط پروژه اوليه

به ترتيب  50ذره و  10000تکرار (براي اطمينان از

و سه الگوريتم به ترتيب برابر  2/04 ،5/75 ،7/25و

اينکه هر الگوريتم به آخرين مقدار بهينه خود دست

 1/78است .پس ،استفاده از الگوريتم کرم شبتاب به

پيدا ميکند) ،در نظر گرفته شدند .هر الگوريتم با

مقدار قابل توجه به بهينهسازي خط پروژه کمک کرده

پارامترهاي بهينه خود ،شروع به بهينهسازي خط پروژه

است.

مسير نموده است .تابع هدف به صورت مجموع قدر

 -2براي توپوگرافي تپهماهور ،نتايج جدول  3حاکي از

مطلق اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين و

آن است که درصد بهينگي مجموع اختالف ارتفاع خط

محدوديتها به صورت حداقل و حداکثر شيب طولي،

پروژه و خط زمين براي سه الگوريتم ژنتيک ،ازدحام

ارتفاع نقاط اجباري ،عدم تداخل قوسها و حداقل طول

پرندگان و کرم شبتاب به ترتيب برابر  7/23 ،0/62و

قوس قائم ،تعريف شدند .از بهينهسازي ارائه شده مي-

 10/81و درصد بهينگي هزينه عمليات خاکي براي سه

توان موارد زير را نتيجهگيري کرد:

الگوريتم به ترتيب برابر  2/12 ،0/57و  6/89درصد

 -1با توجه به جدول  ،2در توپوگرافي دشت ،درصد

محاسبه شده است .عالوه بر اين ،نسبت حجم

بهينگي مجموع اختالف ارتفاع خط پروژه و خط زمين

خاکريزي به حجم خاکبرداري ،براي خط پروژه اوليه و

براي سه الگوريتم ژنتيک ،ازدحام پرندگان و کرم شب-

سه الگوريتم به ترتيب برابر  1/24 ،1/41 ،1/43و 1/04
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است .نتايج فوق مجدداً نشاندهنده قابليت بهينهسازي

چه حدي ميتوانند مؤثر باشند و استفاده از روشهاي

بيشتر الگوريتم کرم شبتاب است.

سنتي که هنوز بسيار متداول است تا چه حد منجر به

 -3درصد بهينگي مجموع اختالف ارتفاع خط پروژه و

اتالف بودجه خواهد شد .در ميان روشهاي بهکار

خط زمين براي توپوگرافي کوهستاني و براي سه

گرفته شده ،روش کرم شبتاب درصد بهينهسازي

الگوريتم ژنتيک ،ازدحام پرندگان و کرم شبتاب مطابق

بااليي داشته و کاهش هزينهها در مقابل افزايش زمان

جدول  4به ترتيب برابر  18/64 ،4/56و  23/7است.

طراحي قابل تعمق است.

همچنين ،درصد بهينگي هزينه عمليات خاکي براي اين
توپوگرافي و براي سه الگوريتم به ترتيب برابر ،3/73
 7/91و  8/82درصد بهدستآمده و نسبت حجم
خاکريزي به حجم خاکبرداري ،براي خط پروژه اوليه و
سه الگوريتم به ترتيب برابر  1/84 ،1/66 ،2/04و 1/22
برآورد شده است .اين نتايج حاکي از توانايي بهينهسازي
بهتر الگوريتم کرم شبتاب ميباشد.
 -4مقايسه جداول  3 ،2و  4نشاندهنده اين است که
الگوريتم کرم شبتاب به لحاظ مقدار جواب بهينه از
الگوريتمهاي ژنتيک و ازدحام پرندگان بهتر است و
قابليت يافتن بهينه سراسري را دارد .از طرف ديگر،
مقادير اين اختالف و درصدهاي بهينگي قابل توجه
است که ميتواند نقش بهسزايي در کاهش هزينهها در
يک پروژه داشته باشد .دو الگوريتم ديگر در جوابهاي
بهينه محلي همگرا شدهاند.
 -5شکلهاي  11و  12نشان ميدهند که تکرار و زمان
صرف شده جهت حل مسئله مربوط به مناطق با
توپوگرافي دشت به ترتيب  1292و  0/262ثانيه است.
زمان کل الزم براي اين بهينهسازي و دست يافتن به
جواب سراسري  5/62دقيقه بوده که اين زمان آناليز و
طراحي بهينه ،در مقابل کاهش هزينهها ،بسيار ناچيز
است.
امروزه ،با در اختيار داشتن نرمافزارها و پردازشگرهاي
قدرتمند ،استفاده از فرايندهاي طراحي خاص و پيچيده،
آسان شده است و با توجه به ارزش زمان و سرمايه،
استفاده از آنها غير قابل اجتناب است .در اين راستا ،در
طراحي خط پروژه نشان داده شد که روشهاي فوق تا
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