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ثب تَرِ ثِ اّویت التلبدی ٍ کبّؾ ّضیٌِّب ،ثْیٌِػبصی ػبصُّب یکی اص چبلؾّبی هَسدتَرِ هحممیي اػت .دس ثْیٌِػبصی
خشپبّبی ثضسگ ثب الگَسیتن طًتیک ،ثِ ػلت ثبال ثَدى تؼذاد طىّب پیذا کشدى هحذٍدُی رَاة کبسی دؿَاس هیثبؿذ .تحمیك حبهش
ثشای ًضدیکتش ؿذى ثِ هحذٍدُی رَاة ثب تکٌیک ًمن لیذ چٌذهشحلِای ،اربصُ تخٌی اص لیَد دس چٌذیي هشحلِ ثشای تکشاسّبی
اٍلیِ سا ثِ لیَد هیدّذً .من لیَد ثِكَست تذسیزی کوتش ؿذُ اػت تب هشحلِای کِ دیگش اربصُی تخٌی اص لیَد دادُ ًویؿَد.
ػپغ ثب ایزبد چٌذیي الگَسیتن طًتیک ،ثب تخلیق رَاةّب ثِػٌَاى روؼیت اٍلیِ طًتیک تشکیجی رَاة ثْیٌِ هـخق هیؿَد.
کلوات کلیذی :بهینهساصی ،الگوسیتن طنتیک ،نقض قیذ چنذهشحلهای ،آنالیض خشپاهای بضسگ ،طنتیک تشکیبی
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مقذمٍ

فـبس سٍصافضٍى ٍاسدُ ثش هٌْذػبى ٍ هحممبى ثشای کبّؾ ّش چِ ثیـتش ّضیٌِّبی تَلیذ رْت ثمب دس سلبثت رْبًی ،ایـبى سا ثشاى داؿتِ اػت تب ثِ
رؼتزَی سٍؽّبی ّش چِ دلیكتش تلوینگیشی ّوچَى تکٌیکّبی ثْیٌِ یبثی ثشآیٌذ .تب اص ایي ًشیك ثتَاًٌذ ثِ ًشاحی ػیؼتنّب ٍ هحلَالتی ّش چِ
کبساتش ٍ التلبدیتش دػت ثضًٌذ.
ثْیٌِػبصی ثشسػی ًمبى ثْیٌِ ٍ سٍؽّبی پیذا کشدى آىّب هیثبؿذ .ثِػجبستدیگش ثْیٌِػبصی رؼتزَی سٍؽّبی پیـشفت ثِػَی ًمبى ثْیٌِ
هیثبؿذً .کتِ هْن دس ایٌزبػت کِ اغلت ّذف اص ثْیٌِػبصی سا سػیذى ثِ للِی ثْتشیي رَاة هیداًٌذ ،اهب ثبکوی دلت هیتَاى هتَرِ ؿذ کِ ّذف،
سػیذى ثِ ثْتشیي رَاة ًیؼت ثلکِ ّذف ًضدیک ؿذى ثِ رَاة ثْیٌِ اػت .ثًَِس هخبل دس ًشاحی یک پل ثِ دلیل تؼذاد صیبد پبساهتشّب ٍ دادُّب،
حبالت هختلف صیبدی ثبیذ ثشسػی گشدًذ تب ثْتشیي رَاة (ًمٌِ ثْیٌِی کلی) ثِ دػت آیٌذ ،اهب دس حمیمت خَاػتِ هب سػیذى ثِ یک رَاة ًضدیک ثِ
حبلت ثْیٌِ کلی هیثبؿذ ٍ ّویي هب سا کفبیت هیکٌذ.
تکٌیکّبی ثشًبهِسیضی سیبهی ،دس رؼتزَی همذاس هیٌیون تبثؼی اص هتغیشّب ٍ تحت لیَد اػوبلی هؤحش ّؼتٌذ .سٍؽّبی فشایٌذ تلبدفی دس
تحلیل هؼبئلی کِ ثب هتغیشّبی تلبدفی ثیبى هیؿًَذ ،کبسثشد داسًذ سٍؽّبی آهبسی ًیض دس آًبلیض دادُّبی آصهبیـگبّی ،رْت ایزبد هذلی کِ تب حذ
اهکبى ثیبًگش حبلت فیضیکی ٍالؼی ثبؿٌذ ،هَسداػتفبدُ لشاس هیگیشًذ.
سٍؽّبی ثْیٌِػبصی ؿبهل سٍؽّبی تحلیلی ٍ سٍؽّبی ػذدی هیثبؿٌذ کِ ثِػٌَاىهخبل ثشای سٍؽّبی تحلیلی هیتَاى ثِ سٍؽ الگشاًظ
اؿبسُ کشد ٍ سٍؽّبی ػذدی خَد ثِ چٌذ دػتِ تمؼین هیؿَد کِ هیتَاى ثِكَست کلی ثِ ػِ دػتِی سٍؽّبی ثب هجٌبی سیبهی ،سٍؽّبی فشا
اثتکبسی (هجٌبی غیش سیبهی) ٍ سٍؽّبی ّیجشیذ تمؼین ًوَد.
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ثِػٌَاىهخبل ثشای سٍؽّبی ثب هجٌبی سیبهی هیتَاى ثِ سٍؽ ثشًبهِسیضی خٌی ( 1)LPاؿبسُ کشد کِ ثشای حل ایي هؼبئل اص سٍؽّبی
ػیوپلکغ یب سٍؽ ثشًبهِسیضی خٌی دًجبلِای (... 2)SLPاػتفبدُ هیؿَد.
سٍؽّبی فشا اثتکبسی (فشاکبٍؿی) سٍؽّبیی ّؼتٌذ کِ اکخشاً اص ًجیؼت الْبم گشفتِاًذ .دس ایي هَسد هیتَاى ثِ الگَسیتن هَسچگبى)،3(ACO
الگَسیتن کلًَی صًجَسػؼل) ،4(ABCالگَسیتن تجشیذ تذسیزی ؿجیِػبصیؿذُ) ،5(SAالگَسیتن تَدُ رسات) ،6(PSOالگَسیتن طًتیک)،7(GA

الگَسیتن ؿجکِّبی هلٌَػی ػلجی) ،8(ANNالگَسیتن رؼتزَی ّبسهًَیک) 9(HSالگَسیتن رسات ثبسداس)،10(CSS
ثشخَسدکٌٌذُی اػتبًذاسد) ،11(CBOالگَسیتن ارؼبم ثشخَسدکٌٌذُی اكالحؿذُ) ،12(ECBOالگَسیتن رسات هشتؼؾ) ...13(VPSاؿبسُ کشد.

الگَسیتن ارؼبم

سٍؽّبی فشااثتکبسی دس هؼبئل ثب همیبع ثضسگ ًؼجت ثِ سٍؽّبی دیگش دس تحمیمبت اًزبمؿذُ ػوذتبً ػولکشد ثْتشی سا اص خَد ًـبى دادُاًذ.
دس ایي الگَسیتنّب ثب کوتشیي هیضاى اًالػبت ثْتشیي ًتبیذ ثشداؿت هیؿَد کِ ایي هَهَع خَد ثیبًگش هفَْم َّؿوٌذی اػت .ثِثیبىدیگش هیتَاى
َّؿوٌذی سا چٌیي ثیبى کشد کِ ثِ دػتیبثی ثِ ًتبیذ ثضسگ ثب تؼوین کَچکتشیي ًتبیذ هخجت ٍ احتیبى ثیـتش دس صهبى سٍیبسٍیی ثب کَچکتشیي ًتیزِی
هٌفی َّؿوٌذی گفتِ هیؿَد .سٍؽّبی فشا اثتکبسی دسػیيحبل کِ توبم ساُحلّبی هوکي سا ثشسػی هیکٌٌذ اّویت ثیـتشی ثشای ساُحلّبی ثْتش دس
ًظش هیگیشًذ ٍ ثِ ثْجَد حذاکخشی آىّب هیپشداصًذ.
دػتِی آخش سٍؽّب سٍؽّبیی هَػَم ثِ سٍؽّبی ّبیجشیذ ّؼتٌذ کِ اص تشکیت سٍؽّبی کالػیک ٍ سٍؽّبی فشا اکتـبفی ٍ یب چٌذ سٍؽ
فشا اکتـبفی ایزبدؿذُاًذ ثِػٌَاىهخبل دس ایي خلَف ثِ الگَسیتن  SAGAاؿبسُؿذُ اػت کِ تشکیجی اص دٍ الگَسیتن تجشیذ ؿجیِػبصیؿذُ ٍ طًتیک
اػت.
ًخؼتیي ثبس الگَسیتن طًتیک تَػي ثگلی [ ]1دس ػبل  1976هٌشح گشدیذ .دس سٍؽ پیـٌْبدی اٍ ػالٍُ ثش ػِ ػولگش پیًَذ (تشکیت) ،تکخیش ٍ
رْؾ اص یک ػشی سؿتِّب دس هجٌبی دٍ اػتفبدُؿذُ ثَد .ثگلی ػولگشّبی تکخیش ٍ اًتخبة سا ثب تَرِ ثِ همذاس تبثغ تٌبػت آىّب ستجِثٌذی کشدُ ثَد کِ
ثبػج هیؿَد ثبکن کشدى تؼذاد اًتخبة ،اص غلجِ سؿتِّبی داسای تبثغ تٌبػت ثبال سلبثت ایزبد ؿَد ،دس هشاحل اًتْبیی تؼذاد اًتخبة سا افضایؾ هیداد.
دس ػبل ّ 1975بلٌذ [ً ]2ظشیِی ثٌیبدی سٍؽ طًتیک سا هٌشح کشد .الگَسیتن طًتیک دس حَهِّبی تحمیمبتی ثبًبم ٍی ؿٌبختِ هیؿَد ٍ ٍی سا
هجذع اكلی ٍ پبیِگزاس الگَیتن طًتیک هیداًٌذ
ًخؼتیي کبسثشد سٍؽ طًتیک دس ػلن ثْیٌِػبصی تَػي گلذثشگ [ ]3دس ػبل  1989اًزبم ؿذٍ .ی ػٌح همٌغ سا ثب اػوبل لیذ تٌؾ ثْیٌِ کشد ٍ
دس ّش ثبس پبساهتشّبی روؼیت اٍلیِ سا ثِكَست اٍلیِ هتفبٍت اًتخبة هیکشد .تحمیك كَست گشفتِ تَػي اٍ تحلیلّبی صیبدی سا ثشای رؼتزَ الصم
داؿت اصایيسٍ اص کبسایی پبییٌی ثشخَسداس ثَد.
هؼبئل هَسدثشسػی تَػي هلٌفی کبیب  [4] 2011دس تحمیك ،خشپبّبی فوبیی ٍ دػتفشٍؽ دٍسُگشد اػت .دس ایي تحمیك ًیض سٍؽ
ثْیٌِػبصی الگَسیتن طًتیک اػت اهب ثب یک اپشاتَس اًتخبة رذیذ ثِ اػن (( )BCSOاپشاتَس کٌتشل ثبصگـتی) کِ ایي همبلِ ثِ هؼشفی ایي اپشاتَس ٍ
ًحَُی احشگزاسی آى دس رَاةّبی ثْیٌِ پشداختِ اػت .دس ّویي صهیٌِ دس پظٍّؾ دیگشی دس ػبل  2014تَػي چي ٍ ؿَیی [ ]5ثِ ثْیٌِػبصی الیِای
خشپبّب ثب یک الگَسیتن طًتیک ثْجَدیبفتِ ثب تخویي دٍهشحلِای پشداختِ ؿذ .ثْیٌِػبصی الیِای خشپبّب ػجبست اػت اص ثْیٌِػبصی خشپب ثب تشکیجی اص
هتغیشّبی ؿکل ٍ اًذاصُ ٍ تَپَلَطی.
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Linear programing
Sequence linear programing
3
Ant colony optimization
4
Artificial bee colony algorithm
5
Simulated annealing algorithm
6
Particle swarm optimization
7
Genetic algorithm
8
Artificial Neural Network
9
Harmony search
10
Charged system search
11
Colliding bodies optimization
12
Enhanced colliding bodies optimization
13
Vibrating particles system algorithm
2
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دس ػبل  2014حؼبى چجی ٍ کبظن صادُ [ ]6اص ًشیك الگَسیتن ثیگ ثٌگ (اًفزبس ثضسگ) ٍ )BB-BC( 1الگَسیتن اكالحؿذُی اًفزبس ثضسگ
ثضسگ خشپبی ّشهی ؿکل  160ػوَی ،خشپبی گٌجذی ؿکل  354ػوَی ،خشپبی لَػی ؿکل  693ػوَی ٍ خشپبی دٍالیِی  960ػوَی سا
ثِكَست گؼؼتِ ثْیٌِػبصی کشدًذ ٍ ثِ ثیبى تأحیش ثْتش الگَسیتن اًفزبس ثضسگ ٍ الگَسیتن اًفزبس ثضسگ اكالحؿذُ دس پیذا کشدى همذاس ثْیٌِی تبثغ
ّذف ًؼجت ثِ ثمیِی الگَسیتنّب دس هخبلّبی تحمیك حبهش ٍ ثْجَد الگَسیتن اًفزبس ثضسگ اص ًشیك الگَسیتن اكالحؿذُی اًفزبس ثضسگ (MBB-
 2)BCپشداختِ ؿذ.
دس ػبل  2016دگشتکیي ٍ ّوکبساى [ ]7اص ًشیك الگَسیتن رؼتزَی ّبسهًَی تٌبثمی (ػبصگبس) ٍ الگَسیتن ثْیٌِػبصی هجتٌی ثش آهَصؽ ٍ
یبدگیشی )TLBO( 3ثِ ثْیٌِػبصی خشپبّب پشداختٌذ .دس ػبل َّ 2018یبًگ ٍ ّبیچبئَ [ ]8ثش سٍی ثْیٌِػبصی خشپبّب ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک ٍ ثب
دس ًظشگیشی هتغیشّب ثِكَست پیَػتِ ٍ گؼؼتِ ٍ ّوچٌیي لیَد ثِکبسسفتِ لیَد کوبًـی ٍ هحذٍدیت دس لٌغ ٍ هیضاى ّوپَؿبًی اػوبی خشپبیی دس
تَپَلَطی تحمیمی ،كَست گشفتِ اػتّ .وچٌیي اد ٍ اؿکیب [ ]9دس ػبل  2018ثِ ثْیٌِػبصی خشپبی فَالدی هشثؼی پشداختٌذ کِ اًذاصُ ٍ تَپَلَطی اًذاصُ
ثٍِػیلِی الگَسیتن طًتیک ٍ لیَد هَسداػتفبدُ لیذ کـؾ ٍ فـبس ٍ لیذ تٌؾ حذی ٍ لیَد کوبًـی اػت کِ هَفك ثِ کبّؾ ّضیٌِ ثِاًذاصُ  %37الی %47
ًؼجت ّضیٌِی اٍلیِ ؿذًذ.
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الگًریتم ژوتیک با اعمال تخطی از قیًد چىذمرحلٍای

اٍل یي گ بم ث شای پی بدُػ بصی الگ َسیتن طًتی ک ث ب اػو بل تخٌ ی اص لی َد چٌذهشحل ِای ث شای ثْیٌ ِػ بصی ،تَلی ذ ی ک روؼی ت اٍلی ِی
تلبدفی اػ ت ک ِ ای ي روؼی ت اٍلی ِ دس ػ بصُی خشپ بی  120ػو َی ث ِك َست ی ک روؼی ت ث ب هتغیشّ بی پیَػ تِ دس ًظ ش گشفت ِؿ ذُ اػ ت ح ذ
پبییي دس ًظش گشفتِؿذُ ٍ 4/843×10- 4 m2حذ ثبالی هتغیشّب 1/25×10-2 m2دس ًظش گشفتِؿذُ اػت.
دس ایي گبم ثشای هحبػجِی ًیشٍی ّشکذام اص اػوب ٍ ربثزبییّب ثِ تَلیذ یک ثشًبهِی کبهپیَتشی ارضای هحذٍد ثشای تحلیل خشپب الذام ؿذُ
اػت .دس ایي ثشًبهِی ارضای هحذٍد اص الوبىّب ی دٍگشّی ثشای تحلیل ثِ سٍؽ ارضای هحذٍد خشپب اػتفبدُؿذُ اػت ٍ هبتشیغ هختلبت گشُّب،
هبتشیغ اتلبل اػوب کِ ؿوبسُی گشُّبی اثتذایی ٍ اًتْبیی ّش ػوَ دس آى لشاس هیگیشًذ ،هبتشیغ ثبسگزاسی ،هبتشیغ هذٍل االػتیؼیتِ ،هبتشیغ
ؿشایي تکیِگبّی تـکیلؿذُاًذ ٍ تـکیل هبتشیغ ػختی ٍ اػوجل کشدى آى اًزبمؿذُ اػت اصآًزبکِ ثشای ّشکذام اص اػوبی ػبصُ تحلیل ارضای
هحذٍد ثبیؼتی كَست ثپزیشد ٍ یکی اص پبساهتشّبی هَسدًیبص دس ایي تحلیل اًذاصُی ػٌح همٌغ اػوب ّؼت ٍ اصآًزبکِ طىّبی الگَسیتن طًتیک ػٌح
همٌغ تیپ ثٌذی ؿذُی اػوبی ػبصُای اػت دس ایي فبص ػولیبتی ثبیذ ّشکذام اص تیپ ثٌذیّبی كَست گشفتِ دٍثبسُ (دیکذیٌگ ؿذُ) ثِ ػٌح
همٌغّبی هتٌبظش خَد اختلبف دادُ ؿًَذ تب تحلیل ارضای هحذٍد كَست ثپزیشد.

پغ اص تَلیذ روؼیت اٍلیِ ٍ ثِ دػت آٍسدى ًیشٍّبی اػوب ٍ ربثزبیی گشُّب ،ثشای ّشکذام اص اػوبی روؼیت کِ داسای تؼذاد طىّبی ثشاثش ثب
تیپ ثٌذی اػوب ّؼتٌذ ،اسصیبثی ٍ هحبػجِی تبثغ ّذف اص ًشیك لیَد تؼشیفؿذُ دس هؼئلِ اًزبم پزیشفتِ اػتً .حَُی اػوبل لیَد هٌشحؿذُ ثِ هؼئلِ اص
ًشیك اػوبل رشیوِی ثؼیبس صیبد ثشای کشٍهَصٍمّبیی کِ تخٌی اص لیذ سا فشاتش اص هیضاى تخٌی هؼیيؿذُ سا داسا ّؼتٌذ كَست هیگیشد هیضاى تبثغ
رشیوِ ثشای توبهی لیَد ثِ یک اًذاصُ ثَدُ ٍ ّش کشٍهَصٍم ثِهحن تخٌی اص یکی اص لیَد ثب اهبفِ ًوَدى همذاس ثؼیبس صیبدی اص تبثغ ّضیٌِ ،رشیوِ
خَاّذ ؿذ .لبثلرکش اػت کِ تکٌیک اػوبل تخٌی اص لیَد تذسیزی دس  5هشحلِ ثِ لیذّب اػوبلؿذُ اػت دس ایي سٍؽ اثتذا هیضاى تخٌی اص لیَد ٪10

هیثبؿذ ثذیي هؼٌب کِ  %10آصادی ػول ثیـتشی ثِ لیَد دادُؿذُ اػت ػپغ دس تکشاس  30اص الگَسیتن هیضاى تخٌی اص لیذ ثِ  %5کبّؾیبفتِ اػت ػپغ

1

Big bang big crunch
modified BB-BC algorithm
3
Teaching & learning based optimization
2

3

ديازدَمیه کىگرٌ ملّی مُىذسی عمران
7و 8خشداد 9999
دانشگاه صنعتی سهنذ ،تبشیض ،ایشاى

دس تکشاس  60اص الگَسیتن هیضاى تخٌی اص لیَد ثِ  %2تملیل یبفتِ اػت ٍ ّویيًَس دس گبمّبی ثؼذ دس تکشاس  200 ٍ 150 ،100اص الگَسیتن هیضاى تخٌی اص

لیَد ثِ تشتیت ثِ همذاس  0،٪0/5،٪1سػیذُ اػت ٍ تکشاسّبی ثؼذی الگَسیتن ثذٍى تخٌی اص لیذ كَست پزیشفتِ اػت.

دس ایي گبم اثتذا ثِ یبفتي احتوبل اًتخبة ٍ هیضاى فـبس اًتخبة ًجك ساثٌِی ( )1پشداختِؿذُ اػت .ػپغ اص ًشیك ػولگش اًتخبة سٍلت ٍیل 1ثب
دس ًظشگیشی احتوبل اًتخبة دس گبم لجل ثشای اػوب ،اًتخبة كَست گشفتِ اػت ثِگًَِای کِ اػوبی ؿبیؼتِتش ٍ ثب احتوبل ثیـتش احتوبل اًتخبة
ثیـتشی ًؼجت ثِ ثمیِی اػوب سا داسا ثَدُاًذ ،دس ایي ػولگش اص روغ تزوؼی هبتشیغ احتوبل اػوب اػتفبدُ هیؿَد ٍ یک ػذد ثِكَست تلبدفی ثیي كفش
ٍ  1اًتخبة هیؿَد .اٍلیي همذاس دسایِ اص هبتشیغ روغ تزوؼی احتوبل اػوب کِ اص همذاس تلبدفی ایزبدؿذُ کَچکتش ثَد آى ػوَ ثِػٌَاى ػوَ
3

ؿبیؼتِتش ثشای اػوبل ػولگشّبی تشکیت ٍ 2رْؾ ثش سٍی اػوب اًتخبة هیؿًَذ .دس ّش ثبس اػتفبدُ اص ػولگش تشکیت دٍهشتجِ اص ػولگش اًتخبة سٍلت
ٍیل اػتفبدُ هیؿَد صیشا ثِ دٍ صٍد ثشای اػوبل تشکیت ًیبصهٌذین.
1
∑
دس ساثٌِی ( β ،)1هیضاى فـبس اًتخبة اػت کِ ثِگًَِای اًتخبة هیؿَد کِ هزوَع احتوبل ًیوی اص اػوبی روؼیت ػذدی ثیي  0/6تب 0/8
ثبؿذ wr ،هیضاى ثیـتشیي ّضیٌِ دس ثیي کل اػوبی روؼیت اػت c،هبتشیغ ّضیٌِّبی کل اػوبی روؼیت اػت j،ؿوبسًذُای اػت کِ اص  1ؿشٍع ؿذُ
ٍ حذ ثبالی آى تؼذاد اػوبی روؼیت اػت P .هبتشیغ احتوبل اػوبی روؼیت اػت.
ثؼذ اص اًتخبة اػوب ثشای اًزبم تشکیت اص ػولگشّبی تشکیت هتفبٍت ثشای ایي کبس اػتفبدُؿذُ اػت .دس هؼئلِ پیَػتِ ػولگش تشکیت
اػوبلؿذُ دس ایي تحمیك اص ًشیك تـکیل یک ثشداس تلبدفی ثب تؼذاد دسایِّبیی ثشاثش ثب تؼذاد طىّب ٍ همذاسی ثیي  1 ٍ 0ثِ اًزبم ػولیبت تشکیت هجبدست
ؿذُ اػت ػپغ ّشکذام اص طىّبی کشٍهَصٍم اٍل اًتخبثی دس دسایِّبی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ؿذُاًذ ٍ ػپغ طىّبی کشٍهَصٍم دٍم
اًتخبثی دس حبكل اختالف  1ثب دسایِّبی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ؿذُاًذ .دس پبیبى دسایِّبی تغییشیبفتِ دس کشٍهَصٍمّبی اٍل ٍ دٍم ثبّن
روغ ؿذُاًذ ٍ فشصًذ اٍل ایزبدؿذُ اػت.
ػپغ ّشکذام اص طىّبی کشٍهَصٍم دٍم اًتخبثی دس دسایِّبی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ؿذُاًذ .طىّبی کشٍهَصٍم اٍل اًتخبثی دس
حبكل اختالف  1ثب دسایِّبی هتٌبظشؿبى دس ثشداس تلبدفی هشة ؿذُاًذ ٍ دس پبیبى دسایِّبی تغییشیبفتِ دس کشٍهَصٍمّبی اٍل ٍ دٍم ثبّن روغ
هیؿًَذ ٍ فشصًذ دٍم سا ایزبد هیکٌٌذ.
تؼذاد دفؼبت اًزبم گیشی ػولیبت تشکیت کشٍهَصٍمّب اص ًشیك هشة هشیجی تحت ػٌَاى دسكذ تشکیت دس تؼذاد روؼیت اٍلیِ ثِدػتآهذُ
اػت پغ اص پبیبى کل ػولیبت تشکیت ،اص توبهی فشصًذاى کِ تحت اػوبل ػولگش تشکیت تَلیذؿذُاًذ روؼیتی ثِ ًبم روؼیت تشکیت یبفتگبى (فشصًذاى)
ایزبدؿذُ اػت .ػپغ کشٍهَصٍمّبی تشکیت یبفتِ اسصیبثیؿذُ ٍ هیضاى تبثغ ّذف ّشکذام هـخق هیؿَد.
ثشای اػوبل رْؾ یک ػذدی تلبدفی دس ثبصُی  1تب تؼذاد روؼیت اٍلیِ اًتخبة هیؿَد ٍ رْؾ ثش سٍی ػوَ داسای ؿوبسُ دسایِی هتٌبظش
ثب آى همذاس تلبدفی كَست هیگیشد ایي ػول ثِ تؼذاد روؼیت رْؾیبفتگبى کِ حبكلهشة هشیت رْؾ دس تؼذاد روؼیت اٍلیِ اػت اتفبق هیافتذ
تب روؼیت رْؾیبفتگبى سا تـکیل دّذ .تؼذاد طىّبیی کِ رْؾ ثش سٍی آىّب كَست هیگیشد اص ًشیك همذاس گشد ؿذُ ،هشة هشیجی تحت ػٌَاى
ؿذت رْؾ دس تؼذاد طىّبی کشٍهَصٍم اًتخبثی ثشای رْؾ هـخق هیؿَدً .حَُی اػوبل رْؾ دس ػبصُی ثب هتغیشّبی پیَػتِ اص ًشیك اًتخبة
تلبدفی طىّب دس ثبصُی  1تب تؼذاد طىّب كَست هیپزیشد همذاس رْؾ اػوبلی دس ّش طى اًتخبثی اص ًشیك یکدّن اختالف حذ پبییي ٍ حذ ثبالی
هتغیشّب هشةدس اػذاد اًتخبثی اص یک تَصیغ ًشهبل کِ دادُّبی آى هیبًگیٌی ثشاثش ثب كفش ٍ اًحشاف هؼیبسی ثشاثش ثب یک داسًذ ،تؼذاد ایي اػذاد تلبدفی
اًتخبثی ثشاثش ثب تؼذاد طىّبی اًتخبثی ثشای اػوبل رْؾ دس کشٍهَصٍم اػت .ػپغ طىّبی ّش کشٍهَصٍم تغییشیبفتِ ثب حذ ثبالی هتغیشّب ٍ حذ پبییي
هتغیشّب همبیؼِ هیؿًَذ تب همذاس آىّب اص حذ ثبال ٍ حذ پبییي هتغیشّب تزبٍص ًکٌٌذ .دس كَست تزبٍص همذاس طىّبی رْؾیبفتِ اص حذٍد ثبال یب پبییي
هتغیشّب همذاس خَد حذ تخٌی ؿذُ ثب همذاس طى هتخٌی ربیگضیي هیؿَد .ػپغ کشٍهَصٍمّبی رْؾیبفتِ اسصیبثیؿذُ ٍ هیضاى تبثغ ّذف ّشکذام
هـخق هیؿَد.
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دس ایي هشحلِ ّش ػِ روؼیت اٍلیِ ،روؼیت رْؾیبفتگبى ٍ تشکیت یبفتگبى دس یک هبتشیغ رذاگبًِ دس کٌبس ّن لشاس هیگیشًذ ٍ ثِ تشتیت
همذاس تبثغ ّضیٌِ ثِكَست كؼَدی هشتت هیؿًَذ .ػپغ روؼیت رذیذ ثشای اػتفبدُ دس تکشاس (چشخِ) ثؼذی الگَسیتن تَلیذ هیؿَد کِ ایي اهش اص
ًشیك اًتخبة اػوبی ثب تبثغ ّضیٌِی کوتش دس هبتشیغ هشتتػبصی ؿذُ ی گبم لجل ثب تؼذادی ثشاثش ثب تؼذاد اػوبی روؼیت اٍلیِ كَست هیپزیشد .دس
اداهِ اٍلیي ػوَ روؼیت کِ داسای کوتشیي همذاس تبثغ ّضیٌِ ًیض ّؼت ثِػٌَاى ثْتشیي ػوَ کل روؼیت دس اٍلیي تکشاس(چشخِ) اص الگَسیتن طًتیک
اًتخبة هیؿَد دس گبم ثؼذ روؼیت رذیذ ثِػٌَاى روؼیت اٍلیِی چشخِی رذیذ اًتخبةؿذُ ٍ توبهی ػولیبت هضثَس ثش سٍی آى كَست هیپزیشد ایي
سًٍذ تب صهبًی اداهِ هیبثذ کِ ؿشى تَلف هب اسهب ؿَد .ایي ؿشى دس ػبصُی پیَػتِی گٌجذی ؿکل ثب ثشسػی تبثغ ّضیٌِی كذهیي تکشاس اص الگَسیتن ثب
كذ تکشاس لجلی خَد كَست هیپزیشد کِ اگش همذاسی ثیـتش یب هؼبٍی ثب ّضیٌِی كذ تکشاس لجلی الگَسیتن داؿتِ ثبؿذ فشایٌذ هتَلف هیؿَد.
.3

الگًریتم ژوتیک ترکیبی

دس سٍؽ الگَسیتن طًتیک تشکیجی کِ دس ایي تحمیك ایزبد ٍ اػتفبدُؿذُ اػت اثتذا  85هشتجِ اص ًشیك الگَسیتن طًتیک ثب تکٌیک تخٌی اص لیَد
چٌذهشحلِای هؼئلِی هَسدًظش ثْیٌِػبصی ؿذُ ػپغ ّشکذام اص رَاةّبی  85الگَسیتن طًتیک لجلی ثِػٌَاى ػوَی روؼیت اٍلیِی الگَسیتن طًتیک
رذیذی دس ًظش گشفتِ هیؿَد .الگَسیتن طًتیک پبیبًی ثذٍى تکٌیک تخٌی اص لیَد تذسیزی ثِ ثْیٌِػبصی هؼئلِ هیپشداصد .ایي اهش ثِ ػلت تفبٍت کن
دس رَاةّبی ثِدػتآهذُ دس تحمیمبت لجلی اػت ثِ ّویي خبًش رَاة ثْیٌِتش ٍ ثب دلتی ثیـتش تَػي ایي تکٌیک هحبػجِؿذُ اػت.
ًکبت لبثلرکش دس هَسد الگَسیتن طًتیک پبیبًی دس ًظش گشفتِؿذُ دس هَسد کوکگیشی اص ػولگشّبی الگَسیتن اصدحبم رسات دس ًی ارشای
الگَسیتن اػتّ .ش کشٍهَصٍم دس الگَسیتن طًتیک تحت ػٌَاى یکرسُ دس الگَسیتن اصدحبم رسات تلمی هیؿَد .همذاس حذ ثبال ٍ حذ پبییي ػشػت رسُ
هحبػجِؿذُ اػت .حذ ثبالی ػشػت هزوَع حذ پبییي ٍ حذ ثبالی هتغیش ،تمؼینثش  10هیثبؿذ ٍ حذ پبییي ػشػت لشیٌِی حذ ثبالی ػشػت هیثبؿذ.
اثتذا ثشای ّشکذام اص طىّبی اػوبی روؼیت لجل اص ارشای الگَسیتن طًتیک پبیبًی همذاس ػشػتی ثشاثش ثب كفش تخلیق دادُ هیؿَد ػپغ
همذاس ثْتشیي خبًشُی ؿخلی (ثْتشیي ٍهؼیت تزشثِؿذُ تَػي رسُ) ثشای ّشکذام اص اػوبی روؼیت ثب تَرِ ثِ هَلؼیت فؼلی کشٍهَصٍم ٍ تبثغ ّذف
فؼلی آى تؼییي هیؿَد ػپغ همذاس حَاثت  𝜑2 ٍ 𝜑1ثشاثش ثب  2/05دس ًظش گشفتِ هیؿَد هزوَع آىّب تحت ػٌَاى  φتؼشیف هیؿَدً .جك ساثٌِی ()2
یکی دیگش اص پبساهتشّبی اصدحبم رسات تحت ػٌَاى 𝜒 تؼشیف هیؿَد .ػپغ همذاس هشیت ایٌشػی رسات ثشاثش ثب همذاس  χهحبػجِؿذُ اػت .ػپغ دٍ
هشیت تحت ػٌَاى هشیتّبی یبدگیشی کِ ثِ تشتیت همبدیشی ثشاثش ثب حبكلهشة  𝜑1دس  ٍ χحبكلهشة  𝜑2دس  χتؼشیف هیؿَد.
2
χ
2
2
𝜑√ 𝜑 2
4 φ
دس الگَسیتن اصدحبم رسات ّش رسُ ثِهبًٌذ فشدی دس ًظش گشفتِ هیؿَد کِ هیتَاًذ تزشثِ کؼت کٌذ ٍ ّش تزشثِ ثشای ٍی ثِهٌضلِی خبًشُی
ؿخلی تلمی هیؿَد .دس اػوبل ػولگش تشکیت ،فشصًذاى همذاس ثْتشیي خبًشُ سا اص ٍالذیي خَیؾ ثِ اسث هیثشًذ ثْتشیي خبًشُ ؿخلی ثیي پذس ٍ هبدس
هـخق هیؿَد ٍ ّش دٍ فشصًذ ّوبى ثْتشیي خبًشُ ؿخلی ٍالذیي خَد سا ثِ اسث هیثشًذ .ػشػت فشصًذاى ًیض تَػي یک اًتخبة تلبدفی ثب احتوبلی
یکؼبى هـخق هیؿَد کِ فشصًذ اٍل ػشػت ٍالذ اٍل سا ثگیشد ٍ فشصًذ دٍم ػشػت ٍالذ دٍم سا یب ثبلؼکغ .دس ػولگش رْؾ ًیض ػشػت ٍ ثْتشیي
خبًشُی ؿخلی ّش طى رْؾیبفتِ تغییش پیذا ًویکٌذ ٍ ّوبى همذاس ػشػت ٍ ثْتشیي خبًشُ ؿخلی لجل اص رْؾ رسُ ثبلی هِْناًذ.
روؼیت رذیذی تحت ػٌَاى روؼیت اصدحبم رسات اص اػوبل ػولگش اصدحبم رسات ایزبد هیؿَد ،ثذیي تشتیت کِ ػشػت ّش رسُ دس آى ثشاثش ثب
هزوَع حبكلهشة هشیت ایٌشػی دس ػشػت لجلی رسُ ٍ حبكلهشة اٍلیي هشیت یبدگیشی دس یک ػذد تلبدفی دس ثبصُی  1تب تؼذاد هتغیشّبی
ًشاحی هشةدس حبكل اختالف هَلؼیت ثْتشیي خبًشُی ؿخلی رسُ ٍ هَلؼیت فؼلی رسُ ٍ حبكلهشة هشیت یبدگیشی دٍم دس یک ػذد تلبدفی
دس ثبصُی  1تب تؼذاد هتغیشّبی ًشاحی هشةدس حبكل اختالف هَلؼیت ثْتشیي خبًشُی کل رسات ٍ هَلؼیت فؼلی رسُ هحبػجِ هیؿَد ٍ هَلؼیت ّش
رسُ اص هزوَع هَلؼیت فؼلی رسُ ثب هیضاى ػشػت فؼلی آى هحبػجِ هیؿَد ٍ ػپغ ثشسػی هیؿَد کِ رسُ اص حذٍد تؼییيؿذُ فشاتش ًشٍد دس غیش ایي
كَست ػشػت رسُ ثشاثش ثب لشیٌِی ػشػت فؼلیاؽ هیؿَد ٍ ایي ػول ثِگًَِای اػت کِ اًگبس ثب ػشػت ثِ دیَاسُّب ٍ حذٍد ثشخَسد کشدُ اػت ٍ ثب
ّوبى ػشػت ٍلی دس رْتی کبهالً هخبلف ثِ حشکت خَد اداهِ دادُ اػت ػپغ هَلؼیت رسُ ثب حذی کِ تخٌی اص آى كَست پزیشفتِ اػت ربیگضیي
هیؿَد ٍ ػپغ هَسد اسصیبثی لشاس هیگیشد ػپغ ثْتشیي هَلؼیت دس تزشثِؿذُ تَػي رسُ ٍ ثْتشیي تجغ ّذف تَػي رسُ ثِ آى تخلیق دادُ هیؿَد اص
حبلت لجلی دسكَستیکِ هیضاى تبثغ ّذف فؼلی اص ثْتشیي همذاس تبثغ ّذف تزشثِؿذُ تبکٌَى تَػي رسُ کوتش ثب ؿذ ثْتشیي تزشثِ رسُ همذاس رذیذ تبثغ
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ّذف ٍ هَلؼیت رذیذ رسُ ثْتشیي هَلؼیت تزشثِؿذُ تَػي رسُ هیثبؿذ ایي اهش ایي احتوبل سا ایزبد هیکٌذ کِ ثْتشیي تزشثِی فؼلی رسُ اص ثْتشیي
تزشثِی کل رسات ًیض ثْتش ثبؿذ ٍ ثِ ّویي خبًش ثْتشیي تزشثِی فؼلی رسُ ثب ثْتشیي تزشثِی کل رسات همبیؼِ هیؿَد ٍ اگش همذاس ثْتشی سا داسا ثَد
ثْتشیي تزشثِی ؿخلی رسات تغییش هیکٌذ ٍ ثشاثش ثب ثْتشیي تزشثِی رسُی دس حبل ثشسػی هیؿَد.
.4

مثال عذدی(سازٌی گىبذی شکل)

ّذف دس ثْیٌِػبصی ػبصُی گٌجذی ؿکل خشپبیی کویٌِ کشدى ٍصى ػبصُ اػت .ػبصُی گٌجذی ؿکل داسای  120ػوَ ٍ  49گشُ ّؼت کِ استفبػی
ثبلغثش  6/9408 mسا داسا اػت ٍ ػشم دّبًِی گٌجذ ثِكَست هتغیش اػت؛ کِ ایي ػشم دس پبییيتشیي لؼوت گٌجذ خشپبیی ثشاثش ثب  31/7799 mاػت.
گشُّبی هب ثش سٍی چْبس تشاص استفبػی اص ایي گٌجذ لشاس گفتِاًذ .هیضاى هذٍل االػتیؼیتِ ی دس ایي هخبل
 ،7971/8125همبٍهت تؼلین

2

2

 ، 2141370 kg/چگبلی هَاد

3

⁄

 40788 kg/اػت . .ؿکل  )1ؿکل ػِثؼذی ػبصُی گٌجذی ؿکل سا ًـبى هیدّذ .اػوب ثِ ًَ 7ع تیپ ثٌذی تمؼین

هیؿًَذ ؿکل (ًَ )2ع تیپ ثٌذی اػوب ٍ ًحَُی لشاسگیشی گشُّب سا دس پالى ػبصًُ ،ـبى هیدّذ .ثْیٌِػبصی كَست گشفتِ دس ایي هخبل ثِكَست
ثْیٌِػبصی اص ًشیك هتغیشّبی پیَػتِ كَست گشفتِ اػت .هحذٍدُی اًتخبة ثشای هتغیشّب ثب حذ پبییي،

2

4

4/843×10حذ ثبال

2

3

1/25 10

هـخقؿذُ اػت .ثبسگزاسی اػوبلؿذُ دس ایي هؼئلِ سا هیتَاى ایيگًَِ تَكیف ًوَد کِ ثبس لبئن دس توبهی گشُّبی غیش همیذ (ثذٍى تکیِگبُ) ٍاسد
هیؿَد کِ همذاس ایي ثبس دس گشُ  ، -6118/96 kg ،1دس گشُّبی  2تب  14ثشاثش ثب  ٍ -3059/02kgدس ثمیِی گشُّب  -1019/67 kgاػت ٍ ثبس دس دٍ
ساػتبی دیگش (ٍ )zٍ xرَد ًذاسد.

شکل -9تصویش سهبعذی خشپای گنبذی شکل

شکل – 2نحوهی تیپ بنذی و شواسهگزاسی گشهها

لیَد ٍ هحذٍدیتّبی اػوبلؿذُ دس ایي هخبل لیَد اػتبتیکی ّؼتٌذ لیذ اٍل هشثَى ثِ تٌؾ دس اػوبی فـبسی اػت کِ سٍاثي آى داسای استجبى
هؼتمین ثب هشیت الغشی اػوب ّؼتٌذ ٍ لیذ دٍم لیذ ربسی ؿذى فَالد دس اػوبی کــی اػت هیضاى تٌؾ هزبص کــی اػوب ثشاثش ثب  0/6همذاس همبٍهت
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تؼلین فَالد دس ًظش گشفتِ هیؿَد ساثٌِی (ً )3ـبىدٌّذُ ی حذ کوبًؾ االػتیک ٍ غیش االػتیک اػت اگش هشیت الغشی اص حذ کوبًؾ االػتیک ٍ
غیش االػتیک ثیـتش ثبؿذ کوبًؾ االػتیک دس ػوَ اتفبق خَاّذ افتبد ٍلی اگش هشیت الغشی همذاس کوتشی اص حذ کوبًؾ االػتیک ٍ غیش االػتیک
داؿتِ ثبؿذ کوبًؾ غیش االػتیک(پؼوبًذ) دس ػوَ ایزبد خَاّذ ؿذ .سٍاثي ( )5(ٍ )4ثِ تشتیت تٌؾ فـبسی هزبص ثشای اػوب فـبسی ثب هَد
(حبلت)کوبًـی غیش االػتیک ٍ االػتیک سا ًـبى هیدّذ .هیضاى تٌؾ فـبسی دس اػوب ًجبیذ اص هیضاى تٌؾ فـبسی هزبص ثب تَرِ ثِ هَد کوبًـی آى ثیـتش
ؿَد.
2

3

4

3
3

3
8

8

]
⁄5

)2

√2

2

[(1

2

3

2

5

2

12
23

دس پظٍّؾ كَست گشفتِ دس ػبل  [10]2017تَػي کبٍُ هخبل هَس دًظش تَػي دٍ الگَسیتن ( CBOالگَسیتن ارؼبم هتلبدم) ٍ ECBO
(الگَسیتن ثْجَدیبفتِی ارؼبم هتلبدم) هَسدثشسػی ٍ ثْیٌِػبصی لشاس گشفت .رذٍل (ً )1ـبى هیدّذ کِ الگَسیتن طًتیک تشکیجی دس ّش دٍ
حبلت اػوبل ػولگشّبی اصدحبم رسات ٍ ثذٍى اػتفبدُ اص ػولگشّبی اصدحبم رسات رَاة ثْیٌِتشی ًؼجت ثِ تحمیمبت كَست گشفتِ دس ایي
صهیٌِ ثِ همذاس ثْیٌِتشی دػت پیذاکشدُ اػت ٍ همذاس تبثغ ّضیٌِ داسای کبّؾ ثؼضایی ثَدُ اػتّ .وچٌیي همبیؼِای ثیي تبسیخچِی ّوگشایی
دس دٍ الگَسیتن طًتیک تشکیجی داسای ػولگشّبی اصدحبم رسات ٍ ثذٍى ػولگشّبی اصدحبم رسات دس ًوَداس ؿکل ( )3اًزبمؿذُ اػت کِ
هیضاى کبّؾ ّضیٌِ ًجك ایي ًوَداس دسسٍؽ داسای ػولگشّبی اصدحبم رسات ثؼیبس ثیـتش اػت ٍ ثِػشػت ایي کبّؾ خَد سا دس  100تکشاس
اثتذایی ًـبى هیدّذ .رذٍل ً ٍ 2وَداس ؿکل ( )4ثِ تشتیت ًـبىدٌّذُ هتغیشّبی ًشاحی ثْیٌِی دٍ الگَسیتن طًتیک داسای ٍ ثذٍى تکٌیک
ًمن لیذ چٌذهشحلِای ٍ تبسیخچِی ّوگشایی آى دٍ سا ًـبى هیدٌّذ.
جذول  -9هقایسه نتایج تحقیق حاضش با تحقیقات گزشته
تحقیق حاضر
الگوریتن شنتیک

تحقیق حاضر الگوریتن

چندهرحلهای به

شنتیک چندهرحلهای بدوى

هوراه عولگرهای

عولگرهای ازدحام ذرات

ازدحام ذرات
4

01

2

4

01

2

CBO
01 4
( 2

ECBO
01 4
( 2

شواره تیپ

(

(

18/91063

18/916875

18/8962

0213021

0

92/44875

92/37875

92/8556

3216420

2

31/74188

32/10375

30/4056

222221

2

19/60625

19/573125

19/5743

0311621

4

52/90438

52/415

53/5725

12113211

1

20/6075

21/01875

21/22937

20101

6

15/60875

15/62

15/6512

0111262

1

15083/44929

15086/45543

15090/3649768

01124/12123112

هیساى وزى بهینهشده)(kg
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15090
15089

15087
15086
15085

مقدار وزن سازه )(kg

15088

15084
15083
700

600

500

400

200

300

100

0

تکرار
الگوریتم ژنتیک با اعمال عملگر های ازدحام ذرات
الگوریتم ژنتیک بدون عملگر های ازدحام ذرات
شکل  - 9هقایسهی تاسیخچهی هوگشایی دو الگوسیتن طنتیک تشکیبی با کوکگیشی اص عولگشهای اصدحام رسات و بذوى
بهشهگیشی اص عولگشهای اصدحام رسات
جذول -2هقایسهی جوابهای بهینه دس اعوال تکنیک هقذاس نقض قیذ چنذهشحلهای

طًتیک ثذٍى تکٌیک تخٌی اص لیَد

طًتیک ثِ ّوشاُ تکٌیک تخٌی اص لیَد
-4

ؿوبسُ تیپ

چٌذهشحلِای(m2)×10-4

چٌذهشحلِای (m )×10

18/9575

18/92375

1

88/82625

91/396875

2

33/664375

32/1075

3

19/69875

19/540625

4

52/28875

52/698125

5

22/059375

21/434375

6

18/9575

15/69875

7

8

2
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25000

15000

10000

5000

مقدار وزن سازه در تکرار متناظر در الگویتم ژنتیک)(kg

20000

0
700

600

500

300

400

200

100

0

تکرارهای الگوریتم
الگوریتم ژنتیک با تکنیک تخطی از قیود چند مرحله ای
الگوریتم ژنتیک بدون تکنیک تخطی از قیود چند مرحله ای
شکل - -4هقایسهی تاسیخچهی هوگشایی الگوسیتن طنتیک بذوى تکنیک نقض قیذ چنذهشحلهای و الگوسیتن طنتیک با اعوال
تکنیک نقض قیذ چنذهشحلهای

.5

وتیجٍگیری

تکٌیک الگَسیتن طًتیک تشکیجی داسای لذست ثبالیی دس ثِ دػت آٍسدى رَاة ثْیٌِی هؼئلِ اػت ٍ صهبًی کِ ػولگشّبی اصدحبم رسات ّوشاُ ثب
ػولگشّبی رْؾ ٍ تشکیت دس الگَسیتن طًتیک ثکبس هیسًٍذ رَاة همذاس ثْیٌِتشی سا ًیض ثذػت خَاّذ آٍسد .تکٌیک ًمن لیَد چٌذهشحلِای ًیض ثِ
ثْجَد ّش چِ ثیـتش رَاةّب دس هؼئلِ هیپشداصد کِ ایي اهش دس ؿکل(ً )4ـبى دادُؿذُ اػت .ؿکل ( )4همبیؼِای ثیي الگَسیتن طًتیک ثب ًمن لیَد
چٌذهشحلِای ٍ الگَسیتن طًتیک ثذٍى ًمن لیَد چٌذهشحلِای اػت کِ دس ّش دٍ سٍؽ هیضاى توبهی پبساهتشّبی الگَسیتن یکؼبى ثَدُ ٍ تؼذاد روؼیت
ًیض دس ّش دٍ سٍؽ  500دس ًظش گشفتِؿذُ اػت .ثب دلت دس ًوَداس ؿکل ( ،)4پشؽ دس ًوَداس ٍ افضایؾ همذاس ًبگْبًی ّضیٌِ دس تکشاسّبی 100 ،60 ،30
ٍ  200 ٍ 150هـبّذُ هیؿَد .ایي پشؽّب ٍ افضایؾ ٍصى ًبگْبًی ثِ ػلت کن ؿذى هیضاى تخٌی اص لیذ دس تکشاسّبی هَسدًظش اػت ثبٍرَدایي همذاس
پشؽّب ٍ افضایؾ ًبگْبًی هیضاى تبثغ ّذف دس اداهِ تکٌیک ًمن لیذ چٌذهشحلِای هؼیش سا ثْتش هـخق هیکٌذ ٍ الگَسیتن سا ثِ ػوت رَاة ثْیٌِتش
ّذایت هیکٌذ .دس اًتْب هیضاى ٍصى ثِدػتآهذُ تَػي الگَسیتن طًتیک ثذٍى اػوبل تکٌیک ًمن لیذ چٌذهشحلِای ( 15111/9653 )kgثب اػوبل تخٌی
اص لیذ چٌذهشحلِای) 15094/12 (kgاػت .رذٍل ( )2همذاس هتغیشّبی ًشاحی ثْیٌِ دس ّش دٍ الگَسیتن سا ًـبى هیدّذ.

.6
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