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ABSTRACT
For safe pass of flood flow from upstream to downstream of dams, the spillways are used. Among the various
spillways, in stepped spillways, the flow is dissipated when passing through the structure. This will reduce the
cost of downstream energy-dissipaters structures such as stilling basin. In addition to energy dissipation, the
volume and cost of stepped spillways can affect its design. The best design of the stepped spillway is that the
remaining energy and the volume and cost of the spillway will be minimized. Therefore, the stepped spillway
design is a multi-objective optimization problem. In the present study, a two-objective simulation-optimization
model based on the NSGA-II algorithm was used to minimize the possible remaining energy and spillway
volume. The results showed with increasing the relative height of spillway stairs, the amount of remaining
energy is increased initially and after reaching a peak point, it would be reduced to a constant value. From the
perspective of volume and cost of spillway, by increasing the relative height of the spillway stairs, its volume
is increased linearly and by increasing the spillway angle, its volume decreased. The results of multi-objective
optimization model showed that in the current plan of Siah-Bisheh Dam spillway, the remaining energy and
the volume of spillway criteria were considered well. So that 83.7 percent of the flow energy is dissipated.
Keywords: NSGA-II Algorithm, Two Objective Optimization, Upstream Siah-Bisheh Dam, Stepped Spillway,
Simulation-Optimization Model
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توسعه مدل شبيهساز-بهينهساز دو هدفه برای طراحی بهينه ابعاد هندسی و شيب سرريز پلکانی سد سياهبيشه
باال با استفاده از الگوريتم NSGA-II
زهرا سهرابی ،1جواد سروريان ،*1جعفر مامیزاده

1

.1گروه مهندسی آب ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/4/30 :تاریخ بازنگری -1398/6/23 :تاریخ تصویب)1398/6/30 :

چکيده
به منظور عبور ایمن جریان سیالب از باالدست به پاییندست سدها از سازه سرریز استفاده میشود .در بین انواع سرریز،
در سرریزهای پلکانی جریان حین عبور از روی سازه نیز مستهلک میگردد .این امر موجب کاهش هزینه تاسیسات مستهلک
کننده انرژی در پاییندست آن مانند حوضچه آرامش خواهد شد .عالوه بر استهالک انرژی ،عامل تاثیرگذار دیگر در طراحی
سرریز پلکانی که در تحقیقات انجام شده کمتر بدان پرداخته شده است ،حجم و هزینه سرریز پلکانی میباشد .بهترین
حالت طراحی سرریز پلکانی آنست که انرژی باق یمانده حداقل و حجم و هزینه اجرای سرریز نیز حداقل گردد .بنابراین
طراحی سرریزهای پلکانی یک مساله بهینه سازی چندهدفه است .در تحقیق حاضر از یک مدل شبیهساز-بهینهساز دوهدفه
مبتنی بر الگوریتم  NSGA-IIبه منظور رسیدن به کمترین انرژی باقی مانده در پنجه سرریز و حصول کمترین حجم سرریز
استفاده شد .نتایج حاصله بیانگر آن بود که با افزایش ارتفاع نسبی پلههای سرریز ،مقدار انرژی باقیمانده در پنجه سرریز
ابتدا افزایش و بعد از رسیدن به یک نقطه اوج ،کاهش مییابد تا به یک مقدار ثابت برسد .از منظر حجم و هزینه سرریز
نیز ،با افزایش ارتفاع نسبی پله های سرریز ،حجم آن بصورت تابع خطی افزایش و با افزایش زاویه سرریز حجم آن کاهش
مییابد .نتایج بهینهسازی چند هدفه نشان داد که در طرحی فعلی سرریز سد سیاهبیشه باال ،هم معیار انرژی باقیمانده و
هم معیار هزینه و حجم سرریز بهخوبی لحاظ گردیدهاند .بطوریکه  83/7درصد انرژی جریان عبوری از روی سرریز مستهلک
میشود.
واژههای کليدی :الگوریتم  ،NSGA-IIبهینهسازی دوهدفه ،سد ساهبیشه باال ،سرریز پلکانی ،مدل شبیهساز  -بهینهساز.

مقدمه
بهمنظور عبور جریانهای اضافی و سیالبها از سراب به پایاب
سدها از سازه سرریز استفاده میشود که باید کارایی و راندمان
باالیی در انتقال جریان داشته باشد .از بین تمامی انواع سرریزها،
سرریز پلکانی 1عالوه بر انتقال جریان اضافی مخزن سد ،به عنوان
یک سازه مستهلک کننده انرژی نیز عمل مینماید .از اینرو
هزینههای مربوط به ساخت و بهرهبرداری سازههای
مستهلککننده انرژی در پاییندست سرریز کاهش یافته و یا کامال
حذف خواهد شد (.)Khatsuria, 2004 and Frizell et al., 2012
عالوه بر این مزیت اصلی سرریزهای پلکانی ،مقرونبهصرفه بودن
ساخت آنها نسبت به سرریزهای صاف میباشد .این امر به دلیل
استفاده از بتن متراکم غلطکی ( )RCC2در ساخت و اجرای
سرریزهای پلکانی است (.)Frizell et al., 2012
راندمان استهالک انرژی در سرریزهای پلکانی به
پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی مانند ارتفاع و طول
* نویسنده مسئول:

پلههای سرریز ،زاویه (شیب) سرریز ،دبی جریان عبوری از سرریز
و زبری سطح پلههای سرریز بستگی دارد .از بین تمامی عوامل
فوق ،ارتفاع پلکان و زاویه سرریز بیشترین نقش را در استهالک
جریان عبوری از روی سرریز دارا میباشند (.)Chanson, 2002
در زمینه برآورد خصوصیات جریان و تعیین میزان
استهالک انرژی بر روی سرریز پلکانی پژوهشهای زیادی در قالب
مدل فیزیکی ،مدل عددی و  ...انجام گرفته استPegram et al. .
) (1999با ساخت دو سرریز پلهای با مقیاس متفاوت به بررسی
تاثیر مشخصات هندسی پلهها و اثر مقیاس بر روی جریان و میزان
افت انرژی پرداختند .شیب هر دو سرریز  1: 0/6و ارتفاع پلهها از
 25سانتیمتر تا  2متر متغیر در نظر گرفته شد .نتایج حاصله
نشان داد که در محدوده دبی منظور شده ،استهالک انرژی مستقل
از ارتفاع پلکان سرریزها بوده و با افزایش شیب سرریز میزان
استهالک انرژی کاهش مییابد.
) Ohtsu et al. (2004با بررسی مشخصات جریان رویهای
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1. Stepped spillway
2. Roller-Compacted Concrete

سهرابی و همکاران :توسعه مدل شبيه ساز – بهينه ساز دو هدفه برای ...

بر روی سرریز پلکانی با زوایای  5/7تا  55درجه و با شیب ،ارتفاع
پله و دبی معلوم روابطی برای تعیین میزان باقیمانده انرژی جریان
در پاییندست سازه سرریز پلکانی در دو حالت جریان
شبهیکنواخت و غیریکنواخت ارائه کرده و در نهایت یک روش گام
به گام برای طراحی سرریز پلکانی پیشنهاد کردند .نتایج حاصله
بیانگر آن بود که در جریان شبهیکنواخت انرژی باقی مانده به
زاویه سرریز و نسبت ارتفاع پله به عمق بحرانی بستگی دارد و در
جریان غیریکنواخت مقدار انرژی باقیمانده عالوه بر موارد فوق به
ارتفاع سقوط نسبی سرریز نیز بستگی دارد.
) Chatila and Jurdi (2004با مدلسازی فیزیکی و مقایسه
سرریز صاف و پلکانی با ارتفاع پلههای متفاوت به این نتیجه
رسیدند که تعداد پلهها ،فاکتور غالب در توسعه انرژی سینماتیک
جریان است و بنابراین میتوان از ابعاد حوضچه پاییندست کم
کرد Haddad er al., (2005) .با استفاده از الگوریتم ژنتیک به
بررسی بهترین ترکیب از متغیرهای طراحی سرریز پلکانی به
منظور کمینه کردن هزینه ساخت سازه پرداختند و بهترین ابعاد
مستهلک کننده انرژی در پاییندست را تعیین نمودند .آنها با
تایید توانایی این الگوریتم در مقایسه با روشهای دیگر ،استفاده
از این روش را توصیه کردند.
) Azhdary Moghaddam et al. (2011برای تاثیر دبی،
شیب سرریز ،تعداد و آرایش پله و همچنین زبری پله بر روی
استهالک انرژی ،تعداد  112مدل سرریز ( 96عدد پلکانی و 16
عدد صاف) را در محیط نرم افزار فلوئنت تهیه کردند .مدلهای
پلکانی دارای آرایش ،اندازه پله و شیبهای متفاوتی بودند .بررسی
آنها نشان داد دبی و شیب سرریز تاثیر قابل مالحظهای در
استهالک انرژی روی سرریز پلکانی دارد و در دبیهای باالتر تعداد
و آرایش پله ها تاثیر کمتری دارد .در نهایت با در نظر گرفتن
پارامترهای موثر ،ترکیب منطقی از این پارامترها برای حصول
بیشتر استهالک انرژی پیشنهاد گردید.
) Shoja et al. (2012یک سرریز پلکانی بهینه را برای سد
ساروق طراحی و مدل سازی کردند .مقایسه این سرریز با سرریز
صاف فعلی بیانگر میزان تاثیر بهسزای سرریز پلکانی در استهالک
انرژی بود .آنها ارتفاع پله و زاویه مناسب را برای دبیهای مختلف
آزموده و میزان استهالک انرژی هر یک را محاسبه کردند .تحلیل
حساسیت تابع هدف نشان داد که استهالک نسبی انرژی بر روی
سرریز پلکانی به ازای دبی ثابت ،مستقل از ارتفاع بهینه پلهها بوده
و با افزایش شیب سرریز کاهش مییابد .همچنین به ازای
شیبهای ثابت ،افزایش دبی جریان منجر به کاهش استهالک
نسبی انرژی و ارتفاع بهینه پلهها میشود.
) Salmasi and Arvanaghi (2013به بررسی اثر شیب
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سرریز پلکانی بر روی استهالک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی
پرداختند .نتایج نشان داد در تعداد پلههای برابر با افزیش شیب
اثر ارتفاع سرریز بر استهالک انرژی افزایش مییابد .همچنین
معلوم شد تاثیر شیب سرریز و عدد رینولدز در تخمین استهالک
انرژی مهمتر از سایر پارامترها هستند.
) Sori and Mojtahedi (2015برای ارزیابی تاثیر
پارامترهای عمق بحرانی ،تعداد پلهها و شیب کف پلهها ،با ثابت
نگهداشتن نسبت طول و ارتفاع کلی سرریز ،از مدل Flow-3D
برای تحلیل میدان جریان استفاده کردند .نتایج حاصله بیانگر آن
بود که با افزایش مقدار دبی ،میزان استهالک انرژی کمتر میشود
و با افزایش تعداد پلکان و شیب معکوس روی هر پله ،استهالک
انرژی بیشتر میشود .در ادامه این تحقیق ،اثرات هندسه سرریز
پلکانی در میزان استهالک انرژی جریان عبوری با استفاده از
سیستم استنتاج فازی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد که
نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی با مقادیر پیشبینی شده
توسط مدلهای عددی و آزمایشگاهی تطابق مناسبی دارد.
) Tabari and Tavakoli (2016بهمنظور بررسی تاثیر تعداد،
ارتفاع و طول پلهها و همچنین دبی در واحد عرض بر روی
استهالک انرژی در یک سرریز پلکانی ساده ،از مدل عددی Flow-
 3Dاستفاده کردند و رابطه بین استهالک انرژی و عمق بحرانی
جریان را تعیین نمودند .نتایج بیانگر آن بود که با افزایش دبی
جریان ،افزایش تعداد پلهها و کاهش ارتفاع پلهها ،استهالک انرژی
جریان کاهش مییابد.
) Mooselu et al. (2019یک مدل شبیهساز-بهینهساز
چندهدفه فازی را برای تعیین بهینه پارامترهای سرریز پلکانی
مانند ارتفاع پلهها و تعداد پلههای سرریز سد جره در استان
خوزستان ایران توسعه دادند .در این تحقیق عدم قطعیتهای
مربوط به سیالب طراحی نیز در نظر گرفته شد.
در تحقیقات داخلی و خارجی اشاره شده فوق ،هدف از
شبیهسازی جریان بر روی سرریز پلکانی ،رسیدن به استهالک
انرژی بیشتر یا کمترین انرژی جریان در انتهای سرریز بوده و در
هیچ یک از پژوهشهای فوق به جنبه اقتصادی بودن طرح سرریز
پلکانی پرداخته نشده است .این در حالی است که هزینه اجرا
عاملی مهم و تاثیرگذار در طراحی سرریزهای پلکانی میباشد .این
هزینه تابع مستقیمی از حجم مصالح سرریز است .در تحقیق
حاضر عالوه بر انرژی باقیمانده در پاییندست سرریز ،حجم مصالح
مورد استفاده در ساخت سرریز پلکانی نیز جزو اهداف طراحی
سرریز پلکانی در نظر گرفته شده و بر این اساس بهترین حالت
طراحی پلکان و شیب سرریز تعیین میگردد .بدین منظور از یک
مدل شبیهساز-بهینهساز مبتنی بر الگوریتم NSGA-IIاستفاده
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بصورت زیر تعریف میشوند:
(رابطه )4

میشود.

مواد و روشها
مساله تحقیق حاضر یک مساله بهینهسازی دوهدفه است و برای
ارزیابی فضای جوابهای مساله از توابع ارزیاب انرژی باقیمانده و
حجم سرریز استفاده میشود .در اینگونه مسایل بر خالف مسایل
تکهدفه بهینهسازی ،جواب نهایی یک نقطه بهینه نخواهد بود و
مجموعهای از پاسخهای نامغلوب تحت عنوان جبهه پارتو ،جواب
مساله را تشکیل میدهند .در ادامه المانهای مساله بهینهسازی
شامل توابع هدف ،متغیرهای تصمیم و قیود بهینهسازی تشریح
میگردند.
توابع هدف و متغيرهای تصميم

هدف اول مساله بهینهسازی ،حداقلسازی باقیمانده انرژی جریان
یا حداکثرسازی استهالک انرژی جریان در پایاب سریز میباشد.
به منظور محاسبه باقیمانده انرژی جریان در پنجه سرریز در این
تحقیق از رابطه ارائه شده توسط) Ohtsu et al. (2004استفاده
میشود که جریان روی سرریز پلکانی به دو نوع شبهیکنواخت و
غیریکنواخت تقسیمبندی میشود .برای تفکیک بین این دوحالت
از جریان از عمق انتهایی جهش در پاییندست سرریز استفاده
میشود .در صورتی که با تغییر ارتفاع پلکان و زاویه سرریز پلکانی،
نسبت عمق انتهایی جهش در پاییندست سرریز به عمق بحرانی
مقدار ثابتی داشته باشد ،جریان در حالت شبهیکنواخت است .مرز
بین جریان شبهیکنواخت و غیریکنواخت بر روی سرریز پلکانی
نسبت ارتفاع سقوط نسبی (رابطه  )8در زیر است .مقدار انرژی
باقیمانده جریان در پاییندست سرریز با استفاده از روابط زیر
تعیین میگردد (.)Ohtsu et al., 2004

(رابطه )5

A = 0.452
for 19
fmax = 2.32 × 10−5 θ2 − 2.75 × 10−3 θ + 2.31 × 10−1
≤ θ ≤ 55 θ in degree
{

 جریان غیریکنواخت:(رابطه )6
(رابطه )7

Hdam m

] )

He

) − 1.5] [1 − (1 −
u

θ
+ 4 θ in degree
25
 Hdamارتفاع سرریز و  Heارتفاع

سقوط
در رابطه فوق،
نسبی مورد نیاز برای تشکیل جریان شبه یکنواخت بوده و با
استفاده از رابطه زیر تعیین میگردد:
(رابطه )8
× = (−1.21 × 10−5 θ3 + 1.6 × 10−3 θ2 − 7.13
h

yc

yc

اگر  Hdam ≥ Heجریان شبهیکنواخت و در غیر اینصورت
جریان تشکیل شده بر روی سرریز پلکانی غیریکنواخت میباشد.
پس از تعیین باقیمانده انرژی جریان در پاییندست سرریز ،شکل
ریاضی تابع هدف اول بصورت زیر میباشد:
(رابطه )9
min( F1 ) = Eres
هدف دوم مساله بهینهسازی ،کمینه کردن هزینه سرریز
میباشد که تابع مستقیم ابعاد و اندازه سرریز است .به عبارت دیگر
تابع هدف دوم ،حداقلسازی حجم مصالح سرریز میباشد که به-
صورت زیر تعیین میگردد:
N

(رابطه )10

) ∀t = B × h ∑(L − li

)1/3 cos ɵ +

f

(= )

8 sin ɵ

𝑢

)−2/3

Eres

(

(

1

f

yc

در این رابطه  ∀tحجم کل سرریز و  Nتعداد پلههای سرریز
میباشد .بقیه پارامترها در شکل ( )1نشان داده شده است.

2 8 sin ɵ

c

(رابطه )3

He

]) 10−2 θ + 1.3)−1 [5.7 + 6.7exp (−6.5

زوایه سرریز و نسبت ارتفاع نسبی پلهها (  )yhبوده و بهصورت زیر

(رابطه )2

yc

([ = 1.5 +

m=−

در روابط فوق Eres ،باقیمانده انرژی جریان ɵ ،زاویه سرریز،
 ycعمق بحرانی و  fفاکتور اصطکاکی میباشد .در رابطه فوق برای
مقادیر  θ ≤ 19از ) cos( ɵصرفنظر میشود .مقدار  fتابعی از
تعیین میشود:

Eres

i=1

 -جريان شبهيکنواخت:

(رابطه )1

A = −1.7 × 10−3 θ2 + 6.4 × 10−2 θ − 1.5 × 10−1
for 5.7
fmax = −4.2 × 10−4 θ2 + 1.6 × 10−2 θ + 3.2 × 10−2
≤ θ ≤ 19 θ in degree
{

2

h
)
for 0.1
yc
h
≤ ≤ 0.5
yc
h
h
) ( ≤ ≤ 0.5
yc
yc s

f = fmax − A (0.5 −

for

f = fmax

در روابط فوق h ،ارتفاع پلهها بوده و متغیرهای  Aو

fmax

شکل  .1پارامترهای هندسی سرريز پلکانی

Eres
yc

سهرابی و همکاران :توسعه مدل شبيه ساز – بهينه ساز دو هدفه برای 473 ...

پس از تعیین حجم سرریز ،شکل ریاضی تابع هدف دوم
بهصورت زیر میباشد:
(رابطه )11
min (F2 ) = ∀t
همانطور که در روابط ( )9و ( )11مشاهده میشود ،توابع
هدف وابسته به مشخصات هندسی پلکان و شیب سرریز میباشند.
از اینرو ،پارامترهای ارتفاع پلکان سرریز و زاویه سرریز بهعنوان
متغیرهای تصمیم در تحقیق حاضر در نظر گرفته میشوند .این
متغیرها مقدار معلوم و مشخصی نداشته و در فرآیند تصمیمگیری
تاثیرگذار هستند.
قيود

قیدهای منظور شده در تحقیق حاضر ،از نوع قیود هندسی بوده
که بر روی متغیرهای تصمیم اعمال میگردند .تحقیقات Ohtsu
) et al. (2004نشان داد که ارتفاع پله تا حد معلومی روی انرژی
جریان عبوری از روی سرریز تأثیر دارد و ارتفاع بیشتر از آن تنها
باعث افزایش حجم و هزینه سرریز میگردد .حداقل و حداکثر
ارتفاع پله به عنوان یکی از قیود این بررسی به شرح زیر است:
(رابطه )12
hmin = 0.1 ∗ yc

نامغلوب 4و فاصله ازدحامی 5تشکیل شده و در هر مرحله ارتقا
مییابد.
اساس روش مرتبسازی نامغلوب بر مفهوم غلبه است و
جوابهایی که نه بدترند و نه بهتر ،به صورت نامغلوب از نظر
کیفیت و نظم مرتب میشوند .این جوابها اولین مرز از مرزهای
نامغلوب را تشکیل میدهند و فرآیند تا زمانی که تمام جوابها
درون مرزهای نامغلوب قرار گیرند ادامه مییابد ( Deb et al.
.)2000
فاصله ازدحامی برای سنجش تراکم و نظم جوابها در
جبهه پارتو مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس متوسط فاصله
هر جواب از هر دو جواب مجاور محاسبه میگردد .مقدار فاصله
ازدحامی (  )diبرای توابع هدف  F1و  F2بر اساس شکل ( )2به-
صورت زیر بدست میآید:
(رابطه )15
(رابطه )16
(رابطه )17

| |F1i+1 − F1i−1

F1max − F1min
| |F2i+1 − F2i−1
F2max − F2min

= d1i
= d2i

di = d1i + d12

h
hmax = ( ) ∗ yc
yc s

(رابطه )13

در رابطه فوق )  (yhرابطه تفکیک جریان ریزشی 1و غیرریزشی
c s

(رویهای) 2و بهصورت زیر میباشد:
(رابطه )14

1
h
7
( ) = (tan ɵ)6
y𝑐 s 6

قید فوق عالوه بر تاثیر روی انرژی جریان ،به عنوان معیاری
که شرایط جریان رویهای بر روی سرریز پلکانی را ایجاد مینماید
نیز عمل میکند .الزم به ذکر است که روابط فوق در محدوده
زاویه سرریز  5.7 ≤ ɵ ≤ 55توسط اوتسو و همکاران ارائه شده و
این محدوده نیز به عنوان قید بر روی زاویه سرریز در تحقیق
حاضر اعمال میگردد.
الگوريتم NSGA-II3

بهمنظور حل مساله بهینهسازی دوهدفه تحقیق حاضر از روش
فراابتکاری مرتبسازی نامغلوب ( )NSGA-IIکه توسط
) Deb et al. (2000ارائه گردید ،استفاده میشود .در این الگوریتم
که یکی از پراستفادهترین روشها در حل مسائل بهینهسازی
چندهدفه است ،میتوان از کلیه عملگرهای الگوریتم ژنتیک مانند
انتخاب ،تالقی ،جهش و ...برای رسیدن به جواب بهینه بهره برد.
جبهه پارتو در این روش بر اساس دو مفهوم کلیدی مرتبسازی
1. Jet flow or Nappe flow
2. Skimming flow regim
3. Non-dominated sorting genetic algorithm-II

شکل  .2فاصله ازدحامی اعضای جبهه پارتو )Deb et al. (2000

شش گام اساسی در الگوریتم  NSGA-IIعبارتند از؛ -1
تولید جمعیت اولیه؛  -2محاسبه معیارهای برازندگی با استفاده از
توابع هدف؛  -3اعمال روش مرتبسازی نامغلوب؛  -4محاسبه
پارامتر فاصله ازدحامی؛  -5انتخاب والدین برای انجام تولید مثل؛
 -6اعمال عملگرهای تالقی و جهش .فلوچارت الگوریتم NSGA-
 IIدر تحقیق حاضر ،به شکل زیر خواهد بود.
برای نیل به اهداف تحقیق حاضر و بر اساس فلوچارت فوق،
یک مدل شبیهساز-بهینهساز دوهدفه در محیط نرمافزار MATLAB
تهیه گردید که در آن هر عضو از جامعه با توابع شبیهساز انرژی
باقیمانده جریان و حجم سرریز مورد ارزیابی قرار گرفته و از این
مقادیر در سیکل الگوریتم  NSGA-IIاستفاده میگردد.
4. Non-dominated sorting
5. Crowding distance
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شکل  .3فلوچارت برنامه  NSGA-IIدر تحقيق حاضر

مطالعه موردی

(  )yhنشان داده شده است .عالوه بر این تغییرات انرژی باقیمانده

در این تحقیق از اطالعات سرریز پلکانی سد سیاه بیشه باال
استفاده میشود .سد و نیروگاه سیاه بیشه تنها نیروگاه تلمبه
خیرهای کشور است .این سد در استان مازندران و  10کیلومتری
شمال تونل کندوان در مسیر رودخانه چالوس احداث شده است.
مهمترین هدف از ایجاد این طرح ایجاد تعادل در شبکه مصرفی
برق کشور است .شکل ( )4موقعیت جغرافیایی سد سیاه بیشه را
بر روی نقشه ایران نشان میدهد .شیب سرریز سد سیاهبیشه باال
( 1:3شیب  18/43درجه) ،ارتفاع سرریز  42/8متر ،طول سرریز
 20متر و دبی طراحی سرریز  203متر مکعب بر ثانیه میباشد.
ارتفاع پلکان سرریز  0/7متر و طول پلکان  2/1متر است.

در ارتفاع پله ثابت ( 0/7متر) و به ازای زوایای مختلف نیز در
شکل (-5ب) نشان داده شده است .موقعیت سرریز سد سیاه بیشه
باال نیز توسط نقطه قرمز رنگ بر روی اشکال مشخص شده است.
در شکل (-5الف) با افزایش ارتفاع نسبی پلههای سرریز،
انرژی باقیمانده در پنجه سرریز کاهش یافته است .دلیل این امر
تکامل و رشد گردابههای چرخشی ایجاد شده در جریان رویهای
بر روی پلههاست .با کاهش ارتفاع پلهها گردابههای چرخشی
ایجاد شده کوچکتر شده و مقدار انرژی باقیمانده بیشتر میشود.
پس از ثفرسیدن به ارتفاع نسبی  ،0/5انرژی باقیمانده به مقدار
ثابتی رسید ه است .این امر بیانگر آنست که از یک ارتفاع پله
مشخص به بعد ،استهالک انرژی جریان بر روی سرریز پلکانی
ناچیز بوده و تنها حجم و هزینه سرریز افزایش مییابد.
شکل (-5ب) نشان میدهد که با افزایش زاویه مقدار انرژی
باقی مانده افزوده شده است .زاویه بیشتر باعث کوتاه شدن مسیر
حرکت جریان روی سرریز پلکانی شده و در نتیجه انرژی

نتايج و بحث
تغييرات انرژی باقی مانده به ازای ارتفاع پلهها و شيب سرريز

در شکل (-5الف) انرژی باقیمانده در پنجه سرریز سد سیاه بیشه
باال در شیب ثابت سرریز ( )1:3و به ازای تغییر ارتفاع نسبی پلهها

c
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باقیمانده زمان کافی برای مستهلک شدن ندارد .بعد از زاویه 45
درجه ،شیب منحنی مذکور مقداری کاهش یافته است .این
برداشت با نتیجه تحقیق )،Pegram et al. (1999

)،Azhdary Moghaddam et al. (2011
) arvanaghi (2013و ) Tabari and Tavakoli (2016مطابقت
دارد.
Salmasi and

شکل  .4سد سياه بيشه و موقعيت آن بر روی نقشه ايران

سد
سياه بيشه
سد
سياه بيشه

ب

الف

شکل  .5تغييرات انرژی باقیمانده نسبت به ارتفاع نسبی پلههای سرريز سد سياه بيشه باال (الف) تغييرات انرژی باقیمانده به ازای زوايای مختلف سرريز سد
سياه بيشه باال (ب)

موقعیت سد سیاهبیشه باال بر روی شکل ( )5نشان میدهد
که ارتفاع پلکان و زاویه سرریز این سد دارای مقادیر مناسبی
هستند .بهطوری که  83/7درصد انرژی جریان هنگام عبور از روی
سرریز پلکانی سد سیاهبیشه باال مستهلک میگردد .این امر بیانگر
کارایی موثر این سازه در سدها میباشد که در تحقیقات
)،Ohtsu et al. (2004) ،Pegram et al. (1999
) Chatila and Jurdi (2004) ،Shoja et al. (2012و  ...نیز بدان
اشاره شده است.

تغييرات حجم سرريز به ازای ارتفاع پلهها و شيب سرريز

در شکل (-6الف) حجم سرریز پلکانی سد سیاه بیشه باال در شیب
ثابت سرریز ( )1:3و به ازای تغییر ارتفاع نسبی پلهها (  )yhنشان
c

داده شده است .عالوه بر این ،تغییرات حجم در ارتفاع پله ثابت
( 0/7متر) و به ازای زوایای مختلف نیز در شکل (-6ب) نشان
داده شده است .موقعیت سرریز سد سیاه بیشه باال نیز توسط نقطه
قرمز رنگ بر روی اشکال مشخص شده است.
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سد
سياه بيشه

سد
سياه بيشه

شکل  .6تغييرات حجم نسبت به ارتفاع نسبی پلههای سرريز سد سياه بيشه باال (الف) تغييرات حجم به ازای زوايای مختلف سرريز سد سياه بيشه باال (ب)

با توجه به شکل (-6الف) ،با افزایش ارتفاع نسبی پلههای
سرریز ،حجم آن نیز افزایش پیدا میکند و این رابطه در تحقیق
حاضر بهصورت خطی میباشد .در شکل (-6ب) افزایش زاویه
سرریز موجب کاهش طول سرریز در شیبهای زیاد و در نتیجه
کاهش حجم سرریز گردیده است .شیب منحنی این شکل پس از
زاویه  15درجه رو به کاهش گذاشته که این امر بیانگر آنست که
در شیبهای باالتر از این مقدار ،کاهش حجم سرریز ناچیز خواهد
بود .موقعیت سد سیاهبیشه باال بر روی شکل ( )6نشان میدهد
که ارتفاع پلکان و زاویه سرریز این سد تا حدی مناسب میباشد
به طوری که منجر به ساخت سرریز با حجم و هزینه نسبتا پایین
گردیده است.
نتايج مدل شبيهساز-بهينهساز

پارامترهای ورودی مدل شبیهساز-بهینهساز شامل مشخصات
هیدرولیکی و هندسی سرریز پلکانی سد سیاهبیشه باال و
پارامترهای ورودی برنامه بهینهساز میباشد .برای تعیین دقیقتر
تعداد اعضای اولیه ،تحلیل حساسیت انجام گرفت که نتیجه آن
در شکل ( )7نشان داده شده است .بر اساس این شکل و به منظور

حفظ تنوع خصوصیات و کم نشدن دقت ،تعداد جمعیت اولیه
 100منظور شد .مقادیر نهایی احتمال تالقی و جهش در این
تحقیق نیز با استفاده از روش ) Taguchi, (1986به دست آمده
است .در جدول ( )1نوع عملگرها و ضرایب به کار رفته در در
برنامه  NSGA-IIنشان داده شده است.
جدول  .1پارامترهای ورودی برنامه بهينهساز NSGA-II

تعداد نسل (تکرار)

200

تعداد جمعیت

100

نوع عملگر انتخاب

مسابقهای1

نوع عملگر تالقی

تک نقطهای

ضریب احتمال تالقی

0/8

نوع عملگر جهش

یکنواخت

ضریب احتمال جهش

0/02

نوع تابع ازدحامی

distancecrowding

تعداد اعضای جبهه پارتو

30

شرط توقف الگوریتم

رسیدن به حداکثر تعداد نسل

شکل  .7تغييرات جبهه پارتو به ازای تغييرات جمعيت اوليه الگوريتم NSGA-II
1. Tournament
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شکل نشاندهنده توزیع خوب جوابها بر روی جبهه پارتو است.
با توجه به میزان انرژی باقیمانده ( 7/5متر) و حجم فعلی سرریز
سد سیاهبیشه باال ( 55851/1متر مکعب) مشاهده میشود که در
طرحی فعلی ،هم معیار انرژی باقیمانده و هم معیار هزینه و حجم
سرریز بخوبی لحاظ گردیدهاند .در جدول ( )2جوابهای نهایی
واقع بر جبهه پارتو و مشخصات هندسی و هیدرولیکی سرریز
پلکانی منطبق با هر جواب ارائه شده است.

جبهه پارتو متشکل از حداقل انرژی باقیمانده در پنجه
سرریز و حداقل حجم سرریز در شکل ( )8نشان داده شده است.
در این شکل موقعیت سد سیاهبیشه باال نیز با نقطه قرمز رنگ
مشخص گردیده است.
شکل محدب جبهه پارتو بهخاطر نوع توابع هدف میباشد
که در این تحقیق هر دو از جنس حداقل ( )min-minهستند .این

سد سياه
بيشه

شکل  .8جبهه پارتوی برنامه بهينهساز NSGA-II
جدول  .2مقادير نهايی مساله بهينهسازی  NSGA-IIبرای سرريز پلکانی سد سياه بيشه باال

ردیف

زاویه
()deg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5/70
19/10
55/00
10/84
44/04
14/14
7/78
30/16
30/18
55/00
24/25
9/80
6/90
37/59
12/17

درصد
حجم سرریز
انرژی
ارتفاع پله
ردیف
استهالک
()m3
( )mباقیمانده ()m
انرژی
1/09
0/76
0/22
1/09
1/06
0/76
1/09
1/09
0/76
0/76
0/76
1/09
0/76
1/07
0/77

5/23
7/45
14/92
5/97
11/99
6/62
5/55
9/70
10/04
12/69
8/70
5/83
5/52
11/04
6/32

88/7
83/8
67/6
87/0
74/0
85/6
88/0
79/0
78/2
72/5
81/1
87/4
88/0
76/0
86/3

188208/26
53822/20
12891/90
98136/13
19404/94
73979/47
137510/60
32323/86
32049/76
13047/56
41358/53
108693/05
153960/21
24386/21
86422/16

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

زاویه
()deg

ارتفاع پله
()m

انرژی
باقیمانده
()m

درصد
حجم سرریز
استهالک
()m3
انرژی

6/31
16/52
10/84
24/22
14/14
8/98
5/70
6/35
12/15
9/81
54/98
7/84
6/85
5/73
16/50

1/09
0/77
1/07
1/09
1/09
1/09
1/09
1/08
0/77
1/07
0/33
0/75
1/09
0/77
1/09

5/33
7/01
5/97
8/40
6/43
5/72
5/23
5/33
6/31
5/83
14/12
5/69
5/41
5/31
6/81

170008/28
62868/01
98001/20
41760/08
74583/04
118841/94
188208/26
168659/52
86580/61
108446/33
12933/95
135346/26
156284/68
185911/30
63405/87

88/4
84/8
87/0
81/8
86/0
87/6
88/7
88/4
86/3
87/3
69/4
87/7
88/3
88/5
85/2
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 طول آن بیشتر بوده و حجم آن نیز بیشتر،و شیب سرریز کمتر باشد
 نتایج بهینهسازی چند هدفه نیز نشان داد که جوابها بر.خواهد بود
-روی جبهه پارتو دارای نظم خوبی بوده و بخوبی توزیع شدهاند به
 حجم سرریز،طوری که با افزیش انرژی باقیمانده در پنجه سرریز
 با توجه به میزان انرژی باقی مانده و حجم مصالح.کاهش یافته است
، مشاهده میشود که در طرحی فعلی،فعلی سرریز سد سیاهبیشه باال
هم معیار انرژی باقیمانده و هم معیار هزینه و حجم سرریز بخوبی
 درصد انرژی جریان عبوری از83/7  بهطوریکه.لحاظ گردیدهاند
 هر یک از نقاط جبهه پارتو میتواند.روی سرریز مستهلک میشود
پاسخ مساله بهینهسازی تحقیق حاضر باشد و طراح میتواند بر اساس
 یکی از این جوابها را،معیارهای فنی و محدودیتهای اقتصادی
انتخاب نماید که در شرایط حاکم بر پروژه بیشترین منافع را داشته
.باشد

نتيجهگيری
بهینهساز دوهدفه مبتنی بر-در تحقیق حاضر از یک مدل شبیهساز
 به منظور رسیدن به کمترین انرژی باقی ماندهNSGA-II الگوریتم
در پنجه سرریز و حصول کمترین حجم سرریز استفاده شد و جبهه
 نتایج حاصله بیانگر آن بود که با افزایش ارتفاع.پارتو تشکیل گردید
 مقدار انرژی باقیمانده در پنجه سرریز ابتدا،نسبی پلههای سرریز
 با افزایش ارتفاع پلکان،افزایش و بعد از رسیدن به یک نقطه اوج
سرریز و در نتیجه تکامل گردابههای چرخشی ایجاد شده بر روی
، همچنین از یک ارتفاع پله مشخص به بعد.پلهها کاهش مییابد
باقیمانده انرژی جریان بر روی سرریز پلکانی مقداری ثابت بوده و با
 از.افزایش ارتفاع پلکان تنها حجم و هزینه سرریز افزوده میگردد
، با افزایش ارتفاع نسبی پلههای سرریز،منظر حجم و هزینه سرریز
 عالوه بر این هرچه زاویه.حجم آن بصورت تابع خطی افزایش مییابد
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