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 هچکید

بر اساس اصول زیستی جانوران و مهاجرت  BBO جغرافیاي زیستی یا الگوریتممبتنی بر الگوریتم 

شـــکل گرفته این الگوریتم با مبنا قرار دادن مهاجرت حیوانات از منطقه هاي مختلف جغرافیایی و 

هاي مختلف  نه  پذیري و همچنین در نظر گرفتن گو هاجرت  هاجرت کردن و م ـــائلی چون م مس

به بهینه سازي مسائل مختلف می پردازد. این الگوریتم همانند الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زیستی ، 

ــتی هر  ــتفاده می نماید . الگوریتم جغرافیاي زیس ــازي اس ازدحام ذرات ، از جمعیت براي بهینه س

منطقه زیستی به عنوان یک عضو از جمعیت در نظر قرار گرفته می شود و هر منطقه زیستی داراي 

    را می باشد و هر منطقه زیستی که دارايدامخصوص به خود را  HSI ص مطلوبیت زیستی یاشاخ

HSI  بیشـتر باشـد به عنوان جواب بهتر شـناخته می شـود در الگوریتم BBO  خواص از منطقه

ستی با ستی با HIS هاي زی صورتی  HIS باالتر به منطقه هاي زی پائین تر مهاجرت می پذیرد به 

باالتر خود را شــبیه آن  HSI پائین تر با گرفتن خواص از منطقه هایی با HSI ی باکه منطقه های

ست که در الگوریتم  ستی در یک منطقه از مباحثی ا ها می کنند و نظر گرفتن تعداد گونه هاي زی

BBO  . مطرح می گردد  
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 مقدمه

هایی جهت جستجو است که در آنها عمل جستجو از  الگوریتم		هاي تکاملی شاملالگوریتم

اي وجود دارند که راه  بهینه سازي		مسائل مهندسی و . چندین نقطه در فضاي جواب می باشد

. زیرا که یا تحلیلی براي آنها وجود ندارد  حل هاي عادي و متعارف براي آنها چاره ساز نیستند

،  پارامترهاي بسیار مسئله، متغیرها و  ) و یا پیچیدگی یا حل تحلیلی بسیار مشکلی دارند (

انبوه از راه حل ها و نه لزوماً جواب مسئله را پیش روي مهندس می گذاردکه امکان محک و 

هاي پذیر روشهاي تکاملالگوریتم . ارزیابی تمام راه حل ها به دلیل تعداد بسیار زیاد وجود ندارد

.  اندی طبیعی الگوبرداري شدهسازي تکامل بیولوژیکاند که از مدلبر مبناي جستجوي تصادفی

کنند که از ویژگی برتري برخوردار و نیز بقاي نسل بیشتري هاي ممکنی کار میآنها بر روي پاسخ

  .دهندتري از پاسخ بهینه بدست می، لذا تخمین نزدیک دارند

 شایستگی ( ها بر مبناي انتخاب اعضاي با میزان برازندگیدر هر نسل دسته جدیدي از تخمین

. این روند  شونددهد با هم تلفیق می) بیشتر تولید شده و آنها مشابه آنچه در طبیعت رخ می

، دقیقًا  شود که نسبت به والدینشان در محیط سازگارترندنتیجتاً تکامل افرادي را شامل می

اد هایی از افرپذیر بر روي جمعیتهاي تکاملالگوریتم . مشابه آنچه در مطابقت با طبیعت است

  .تواند صورت گیرد، از این رو جستجو به صورت موازي می کنندبه جاي یک تک پاسخ کار می

اي به اندازه کافی قوي است و در گستره وسیعی از مسائل چنین الگوریتم تکاملِی تک جامعه

. با این حال با ایجاد چندین زیرجامعه نتایج بهتري بدست خواهد آمد. هر زیر  باشدکارآمد می

گیرد ) شکل می اينظیر الگوریتم تکاملی تک جامعه ( جامعه بر روي چندین نسل جدا از هم

اي ها جابجا نخواهد شد. الگوریتم تکاملی چند جامعهو پیش از آن هیچ عضوي بین زیرجامعه

سازي تر به طبیعت مدلاي با روشی مشابهها را نسبت به الگوریتم تکاملی تک جامعهتحول گونه

سازي و جستجوي مرسوم هاي بهینههاي تکاملی به طور اساسی با دیگر روشالگوریتم .مایدنمی

 :ها عبارتند از. برخی از این تفاوت قدیمی تفاوت دارند
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 از  کنند بلکه جمعیتیپذیر تنها یک تک نقطه را جستجو نمیهاي تکاملالگوریتم

 ، نمایندنقاط را به صورت موازي بررسی می

 ؛  هاي مکمل ندارندپذیر نیاز به اطالعاتی ضمنی و دیگر دانشهاي تکاملالگوریتم

 ، هاي جستجو تأثیر گذارندتنها تابع هدف و شایستگی مربوطه در جهت

 برند و نه موارد پذیر از قوانین در حال تغییر احتمالی بهره میهاي تکاملالگوریتم

 مشخص و معین،

 زیرا هیچگونه  به طور کلی خیلی سر راست است پذیرهاي تکاملاستفاده از الگوریتم ،

  . هایی براي تعریف تابع هدف وجود نداردمحدودیت

 دهند وهاي قابل قبول را بدست میپذیر تعداد زیادي از پاسخهاي تکاملالگوریتم 

. لذا در مواردي که مسئله مورد نظر شامل یک  انتخاب پایانی بر عهده کاربر است

، مشابه آنچه در  پَرِتو-هاي بهینهاي از پاسخ، مثالً خانواده باشدنمیپاسخ مفرد 

هاي تکاملی براي ، الگوریتم بندي وجود داردسازي چند هدفه و مسائل زمانبهینه

   .هاي چندگانه به طور همزمان ذاتاً کارآمدندشناسایی این پاسخ

ستی  سازي مبتنی بر جغرافیاي زی سبتا جدید در حوزه یکی از الگور BBO بهینه  یتم هاي ن

سال  ست که در  شمند ا سازي هو سط  2008بهینه  شد  Dan Simon  تو . در این  معرفی 

ــده  الگوریتم ــتگاه هاي متعدد الهام گرفته ش ــار گونه هاي جانداران در زیس ، از چگونگی انتش

ـــت ، مدل ریاضـــی  . با ارائه مدلی احتمالی براي چگونگی مهاجرت گونه در زیســـتگاه ها اس

ست که در  شده ا سازي جدیدي  ست که نهایتا منجر به ایجاد مدل بهینه  شده ا ستخراج       ا

BBO  استفاده شده است .  

اصوال جانوران و گیاهان بر خالف انسان  ، می توان گفت BBOیک از مواردي که در الگوریتم 

انحصاري مورد استفاده قرار بدهند تاکیدشان این است که می توانند منابع را به صورت  ، مدرن

شود شتراك بگذارند مانند آب ، ، ولی نمی  ستند به ا ا لذا قویتره ، مواد غذایی و غیره مجبور ه
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شوند یا یک شود که هر یک از گونه ها غذاي  تعادل معموال پیروز می  شکیل می اکوسیستمی ت

 . گونه دیگري هست و از گونه دیگر تغذیه می کند

 

  

  مهاجرت _1شکل

  

BBO  ــت که از پدیده مهاجرت حیوا یهپایک الگوریتم تکاملی بر نات و پرندگان بین  جمعیت اس

جغرافیاي زیستی مطالعه توزیع جغرافیاي زیستی می  ، در واقع . زیستگاه ها الهام گرفته شده است

ــد ــتگاه . باش ــتندزیس ــکان هس ــبی براي گونه هاي جغرافیایی جهت اس داراي  ، ی که مکان مناس

شامل فاکتور  ، هستندHSIویژگی هایی که تعیین کننده  . باال هستند )HSI( شاخص صالحیت

 (SIV) ویژگی هاي نقشه برداري ، خاك منطقه و دما هستند ، هایی مانند : بارندگی،تنوع گیاهی

  . مجاور مهاجرت می کنند زیستگاهباال داراي گونه هاي زیادي هستند که به  HSIی با زیستگاه. 
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  سکونتگاه هاي مختلف_2شکل

  

 راي نرخ مهاجرت به داخل پایینی هســتند ، چراکه قبال توســط گونه هاياباال د HSIبا  زیســتگاه

پایین به خاطر  HSIجزایر با  . جدیدي باشـــند هاي ي گونهاذیرپ دیگر پر شـــده اند و نمی توانند

ـــتند مهاجرت به داخل گونه هاي  . جمعیت خلوت خود داراي نرخ مهاجرت به داخل باالیی هس

  آن منطقه شود ، زیرا  HSIپایین ممکن است که باعث افزایش  HSIجدید به مکان هایی با 

ستی براي بهینه  ست . کاربرد جغرافیاي زی سب با تنوع جغرافیاي آن ا سب بودن یک مکان متنا منا

سائل به ستفاده از فرایندي طبیعی براي حل م ستین بار به چگونگی ا سازي پسازي نخ رداخته ینه 

همواره عملگرهایی همانند   ، GA همان طور که براي ســایر الگوریتم هاي تکاملی همانند . اســت

ــود ، در الگوریتم نیز عملگرهاي مهاجرت و جهش باعث  BBO عملگر جهش و برش مطرح می ش

  . ایجاد تغییر مطلوب در روند تولید جمعیت نسل ها می شود
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  عملگر مهاجرت

ــط برداري از اعداد فرض  ــاله و مجموعه اي از راه حل هاي کاندید داریم که توس کنید که یک مس

ــوند ــان داده می ش ــحیح نش ــحیح در بردار راه حل می تواند به عنوان یک  ص  ( SIV. هر عدد ص

ـــود ) GAدر همانند ژن عالوه بر این ، فرض کنید که روش هایی براي تعیین  . در نظر گرفته ش

زیســتگاه با  باال (  HSI راه حل هاي مطلوب داراي . راه حل ها موجود باشــد ودنمیزان مطلوب ب

ــعیف داراي  گونه هاي زیاد ــتگاه با گونه هاي کم پایین ( HSI) و راه حل هاي ض ــتند  زیس ) هس

HIS  درBBO  مشابهFitness در سایر الگوریتم هاي بهینه سازي بر پایه جمعییت است .  

  

  

  مهاجرت جانوران_3شکل

ـــتگاه (راه  ) μو نرخ مهاجرت به خارج (  )�داراي نرخ مهاجرت به داخل ( BBOحل) درهر زیس

 براي به اشتراك گذاري اطالعات به صورت احتمالی بین راه حل ها استفاده شده ،  است که از آنها 

  : با روابط زیر محاسبه می شوند

  λ
�

= I �1 − 
�(�)

�
�                                       (1) 

  μ
�

= E � 
�(�)

�
�                                              (2) 

λ
�

+ μ
�

=  E                                                     (3) 
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  نمودار مھاجرت_	4شکل 

ست که راه  Eو  Iکه در آن  شترین مقدار نرخ مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج ا به ترتیب بی

شند و  صیحل خا شته با ستگاه  (�)می توانند دا شان دهنده تعداد گونه ها در زی ست که  �ن ام ا

براي بهترین راه حل و  nمقدار  ( تعداد اعضــاي جمعیت اســت n  که  nتا  1مقداري اســت بین 

حل بر اساس راه حل هاي دیگر اصالح می شود ه . با احتمالی هر را ) براي بدترین راه حل 1مقدار 

) استفاده می شود تا λراه حل ، براي اصالح انتخاب شود ، از نرخ مهاجرت به داخل آن ( . اگر یک

 هاي موجود در راه حل باید اصالح شوند یا نه SIVبه شکل احتمالی تعیین شود که آیا هر یک از 

شد ، با کمک نرخ مهاجرت به خارج ��موجود در هر راه حل  SIV اگر یک . صالح انتخاب   براي ا

)μ
�

) راه حل هاي دیگر ، به شـــکل احتمالی ، تصـــمیم می گیریم که کدام یک از راه حل ها باید 

  . گردد ��، که به صورت تصادفی انتخاب شده است ، به راه حل  SIVباعث مهاجرت یک 

 

  معادله تصادفی مهاجرت 

ـــتی وجود دارد ، احتمال  متغیر دیگري که در مفاهیم مربوط به مهاجرت در علم جغرافیاي زیس

گونه زیستی در یک منطقه است . این متغیر از معادله شبیه به معادله ارائه شده در رابطه  Sوجود 
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ـــت که براي مدل کردن حرکت گونه ها از زمان  4  تا زمان  �پیروي می کند . علت آن هم این اس

� + طبق قواعد مارکوف و فرایند تصادفی ) تا در نهایت  ( یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد ��

S  گونه در زمان� +  : در منطقه باشد ��

 

��(� + ��) = ��(�)(1 − ℷ��� − ����) + ���1ℷ��1�� + ���1���1��    (4)   

 

  : از زمانی تا زمان دیگر ��گونه در زیستگاه شرایط تغییر  S: احتمال وجود دقیقا  ��

در  ( باشد و نه مهاجرتی به زیستگاه و نه مهاجرتی از آن صورت می گیرد Sتعداد گونه ها  .1

� گونه داریم و این مقدار در طول بازه S ، � زمان +  . ) تغییر نمی کند ��

، � در زمان ( . باشــد  و مهاجرت یک گونه به زیســتگاه اتفاق می افتد S-1 تعداد گونه ها  .2

S-1 گونه داریم و در طول بازه � +  )یک مهاجرت ورودي صورت می گیرد ��

،  �در زمان ( . باشد  و مهاجرت یک گونه ، از زیستگاه ضرورت بپذیرد S+1 تعداد گونه ها  .3

S+1  گونه داریم و در طول بازه � +  )یک مهاجرت خروجی صورت می گیرد ��

 

 

  SIVتبادل  _5شکل
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�در معادالت زیر احتمال اینکه در لحظه  +   شود برابر است با: Sجمعیت برابر  ��

��̇ = �

−(�� + ��)�� + ���1���1                                     � = 0                     

−(�� + ��)�� + ���1���1 + ���1���1            1 ≤ � ≤ ���� − 1 

−(�� + ��)�� + ���1���1                                  � = ����              

̇

       (5) 

  که نه مهاجرتی به زیستگاه و نه مهاجرتی از زیستگاه صورت گرفته استخط اول بیانگر این است 

زیستگاهی صورت گرفته و خط سوم به این معناست که خط دوم به این معناست که مهاجرت به  .

  . مهاجرت از زیستگاهی صورت گرفته است

  

شده در روابط فوق در یک حالت پایدار ، ابعد از حل معادله ار صورت رابطه  �pئه  ست می  6به  بد

سط رابطه  �vدر این رابطه  . آید ست می آید 7تابعی از اندازه جمعیت بوده و تو  7طه در راب �i. بد

ceil((nعددي است با شرط  + 1)/2) .  

  

�� =
��

∑ ��
�
��1

                    (6) 

 

�� = �

�!

(� + 1 − �)! (� − 1)!
                 � = 1,2,3, … , . ��

 �� + 2 − �                                    � =. �� + 1, … , � + 1

       (7) 
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تعیین شـــود که در هر تکرار آیا الزم اســـت جوابی ابتدا باید BBO همانطور که گفته شـــد ، در 

صیت را  صالح ، باید دید جواب مربوطه خا صورت نیاز به ا شود یا خیر ؟ و بعد در  صالح  خواص ا

سبه نرخ هاي  . ازکدام جواب بگیرد μ(براي این منظور بعد از محا
�

λ(و )
�

و انجام عملگر انتخاب ،  )

  . عملگر انتخاب انجام می شود

 مهاجرت دهیم در حالت هاي زیر  (��)�به   (��)�فرض کنیم بردار جهت  حال اگر

  

���
���	=��� + �� (��� − ���) 

0 < �� < 1 

  

  . عمل مهاجرت صورت می پذیرد

 

��� = ��� + �(������ − ��� ) =(1- �) ��� + �. ������ 



١٥ 
 

 

 

  

 

 ): Roulette Wheelچرخ رولت (  روش انتخاب

شود. اندازه این قطعه اي از یک چرخ رولت مدور اختصاص داده میقطعه گونهدر این روش, به هر 

 زیستگاهدر  گونهتعداد  Nشود که بار چرخانده می Nاست. چرخ  گونهمتناسب با برازندگی آن 

نسل بعد قرار  HSIشود و در مخزن زیر نشانگر چرخ انتخاب میگونه  است. در هر چرخش,

 سازي شود:تواند به صورت زیر پیادهگیرد. این روش میمی

  بنامید. Tرا جمع کنید و حاصل آن را  زیستگاه گونه هاينرخ انتظار کل   -1

 بار تکرار کنید: Nمراحل زیر را   -2

 انتخاب کنید.  Tو  0بین  rیک عدد تصادفی 

مقدار شایستگی) آنها را با هم جمع کنید تا  هاي انتظار(بگردید و نرخزیستگاه  گونه هايدر میان 

ي که نرخ انتظارش باعث بیشتر شدن جمع از این  گونهشود.  rاین که مجموع بزرگتر یا مساوي 

 شود.برگزیده انتخاب می گونهشود, به عنوان حد می
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 چرخ رولت انتخاب _6شکل

   جهشعملگر 

به آن افزوده می    BBO تنوع گرایی در الگوریتماین عملگر همانند الگوریتم ژنتیک براي ایجاد 

ــود ــتگاه را تغییر می دهد . HSIتحوالت ناگهانی می تواند مقدار  . ش همچنین می تواند  یک زیس

یک زیستگاه را تغییر دهد . همچنین ، می تواند باعث شوند که تعداد گونه ها با مقدار  HSIمقدار 

ــند ( ــایه با آب به منطقه آورده می مواد غیر  متعادل خود متفاوت باش طبیعی که از بوم هاي همس

ـــود ، بیماري ، بالیی طبیعی و غیره مدل می  BBOدر   SIV جهش  . این امر را به عنوان ) ش

کنیم و از احتمال تعداد گونه هاي موجود در زیستکاه براي مشخص کردن نرخ جهش استفاده می 

  . شود

�(�) = ����

1 − ��

����
                           (8) 

 

 

احتمال   �� ) که توسـط کاربر تعریف می شـود . بیشـترین مقدار نرخ جهش ( ����که در آن 

ستگاه دقیقا داراي  شد Sاینکه زی این الگوي جهش منجر به افزایش تنوع در جمعیت می  . گونه با

  . شود
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و  ���� با توجه به نرخ  ، در هر بار تکرار ، براي هر جواب BBOالزم به یاداوري اســـت که در 

شد ، باید در مورد جهش یافتن تصمیم گرفته  ستراتژي انتخاب جهش توضیح داده  روشی که در ا

  شود .

  پیوسته براي فضاي  جهش 

 

  

  

  

  تابع توزیع_7شکل

  

  

١.        ���
���~�(���� , ����) 

٢.        ���
���~�(��� − ∆ , ��� + ∆) 

٣.        ���
���~�(��� ,  �٢) 

  

ستگاه جدید  .1 ست که زی سبی نی ��� راه حل اول یک راه خیلی منا
یک توزیع یکنواخت  ���

 .را باال می برد ولی خوب نیست تنوعهر چند  انتخاب شود  ����تا   ����بین 

ـــتگاه جدید راه حل دوم می توان  .2 ��� که زیس
���یک توزیع یکنواخت بین  ��� − تا   ∆

��� +  انتخاب شود ∆

���� ��� 

 

���� 

−∆ +∆ 
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��� زیستگاه جدید راه حل سوم از یک تابع گوسی استفاده می شود که  .3
به صورت یک  ���

معموال سیکما انتخاب می شود.  2توزیع نرمال با میانگین زیستگاه قدیمی و واریانس سیگما

����و دلتا را معادل  −   .در نظر می گیرند ����

�€ (���� − ����) 

∆€ (���� − ����) 

ــا در نظر می گیرند ــب با عرض فض ــتر از تابع توزیع نرمال به عبارتی متناس ر براي جهش د و بیش

  . فضاي پیوسته استفاده می شود

  

 )MOBBOالگوریتم مبتنی بر جغرافیاي زیستی چند هدفه(

شده در الگوریتم ستفاده  ستفاده از عملگرهاي ا سخه اي  NSGAIIدر این روش از الگوریتم با ا ن

ـــد. براي  BBOچند هدفه از لگوریتم  منظور در روند تکاملی که در زیر بخش را ارائه خواهد ش

استفاده  ��و  ��قبلی توضیح داده شد ، به جاي آنکه الگوریتم ژنتیک و اپراتورهاي آن براي ایجاد 

) اســتفاده خواهند شــد . در  انتخاب ، مهاجرت و جهش ( و عملگرهایش BBOشــوند ، الگوریتم 

ـــتجوي الگوریتم ـــد ، با الگوریتم  NSGAII حقیقت قلب جس را که در الگوریتم ژنتیک می باش

BBO در زیر یک شبه کد الگوریتم توسعه داده شده ارائه شده است . تعویض خواهیم کرد .  

  

  

  MOBBOشبه کد الگوریتم 

 

 پارامتر ھای مسالھ را تنظیم کنید 
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 تولید جمعیت اولیھ 

  

 ارزیابی بوم ھای زیستی و محاسبھ  HSI برای ھر یک از اعضای جمعیت 

 

  

  مرتب سازی بوم ھا بر اساسHIS 

  

  بر اساس مرتبھ ھای بدست آمده بعد از مرتب سازی ��و ��،��،��محاسبھ 

  

 )جام دھید ھای زیر ان قدم  ماره تکرار  بھ ش������ یدن  تا رس������ قھ بیرونی:  : ١=for iحل

Num.iteration( 

 

 �� = ���������� 

  

 :تا رسیدن بھ شماره تکرار ھای حلقھ داخلی Pop.Size )قدم ھای زیر انجام دھیدfor 

j=١:Pop.Size( 

 

 عدد تصادفی تولید کنیدRand   �  [١, ٠]        

 

  اگرRand ≤   ��  

 

o  با استفاده از یک روش باینری انتخاب رقابتی یا چرخ رولت یک بوم را انتخاب

 (���)��کنید،

 

            اپراتور مھاجرت را انجام می دھیم��(���)             ��(���) 
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  اگرRand ≰   �� 

 

o بوم بدون تغییر بماند 

  

 پایان شرط 

  

 عدد تصادفی تولید کنید Rand   �  [١, ٠]        

  

  اگرRand ≤   �� 

o عملگر جھش را انجام دھید 

  

 پایان شرط    

  
 پایان حلقھ داخلی 

  

 �� = ��� ��������� 

 

 �� = ��⋃�� 

 

  انجام می دھیم ��عملگر مرتب سازی نا مغلوب را روی 

  

 را تشکیل می دھیم ���١جمعیت نسل بعد 
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   بروز رس��انی  ��و ��،��،��بر اس��اس مرتبھ ھای بدس��ت آمده بعد از مرتب س��ازی

 شوند

  

 پایان حلقھ بیرونی 

  

  : به صورت زیر بیان می شود BBOبه طور کلی ، الگوریتم 

ها و زیستگاه ها ، تعیین  SIVمقدار دهی اولیه پارامتر ها : نگاشت راه حل هاي مساله  به  .1

، بیشــترین مقدار نرخ  Eو  I، بیشــترین نرخ مهاجرت  ����بیشــترین تعداد گونه ها ، 

 ، و پارامتر نخبه گرایی . ����جهش ، 

 تولید تصادفی راه حل هاي اولیه (زیستگاه ها ) . .2

، و نرخ مهاجرت به   λ ، نرخ مهاجرت به داخل ، Sتعداد گونه ها ،   HISبا کمک مقدار  .3

 . ، مربوط به هر زیستگاه را به دست می آوریمμ خارج ،

به کمک نرخ مهاجرت به داخل و خارج هر بوم غیر نخبه را اصالح کرده ، عملگر مهاجرت ،  .4

 . را براي هر بوم دوباره محاسبه می کنیم HSIو 

ــپس هر  .5 ــاکن در آن را تغییر می دهیم . س ــتگاه ، احتمال تعداد گونه هاي س براي هر زیس

سپس مقدا ستگاه غیر نخبه را جهش می دهیم ، عملگر جهش و  را براي هر بوم  HSIر زی

 باره محاسبه می کنیم.ود

 . باز می گردیم 3براي تکرار بعدي به مر حله  .6

این حلقه می تواند پس از تعداد از پیش تعیین شده نسل ها و یا بعد از یافتن راه حلی قابل  .7

  . قبول از مساله ، به اتمام برسد
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 BBOکاربردهاي الگوریتم 

 BBOبهینه سازي میدان موثر در سطوح الکترود ولتاژ باال توسط  .1

ربوط م سطوح الکترود ولتاژ باال با مستقیم طور برق به سازي توزیع بهینه باال، ولتاژبا  مهندسی در

یکی از  و هستند استفاده حال مختلفی در هاي زمینه بهینه سازي در هاي می باشد. تکنیک

 -  اساس الگوریتم جغرافیاي زیستگاه بر جدید روش یک جدیدترین کاربردها

Biogeographically ولتاژ باال می باشد الکترود سطوح سازي بهینه ، براي.  

آوردن شکل  دست به ، براي )BBO( زیستی بهینه سازي جغرافیاي عنوان به ارائه شده، روش این 

کی است. براي محاسبه میدان الکترینزدیکی سطوح میدانی الکترود استفاده شده  در الکترود و ابعاد

براي حداقل  بیشترین تاثیر را BBO استفاده میشود. الگوریتم  )CSMاز روش شبیه ساز الکتریکی (

  سازي فاصله سطوح الکترودهاي ولتاژ باال جوابگو خواهد بود.

  

به کار رفته در بهینه سازي میدان   BBOبه صورت کلی و   BBOمقایسه فلوچارت روش 

  موثر در سطوح الکترود ولتاژ باال :

  ی بینید.متفاوت ها و شباهت هاي به کار رفته را  8در شکل 
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	به کار رفته در بهینه سازي میدان  BBOبه صورت کلی و   BBOفلوچارت روش  _8شکل  	
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 BBOطراحی آنتن هاي دایروي متحدالمرکز با معادالت هایبریدي توسط  .2

بهینه سازي می شوند  BBOبا الگوریتم  (CCAA)در این روش آنتن هاي دایروي متحدالمرکز 

براي اشتراك اطالعات   )Immigrationو   Emmigrationبه طوري که از اپراتور مهاجرت (

  ها انجام میگیرد.  Solutionمابین 

  شبه کد الگوریتم به کار رفته را مشاهده میفرمایید :

  

 

) استراتژي جستجوگر محلی براي پارامترهاي خودتنظیم گر BBOبهینه سازي ( .3

PID 

یکی از ابتدایی ترین استراتژي هاي کنترلی می باشد که در این قسمت با ذکر مثالی   PIDکنترلر 

  بهینه سازي می شود.  BBOتوسط الگوریتم 
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  سروُ سیستم زیر جواب هاي بدست آمده توسط الگوریتم هاي متفاوت مقایسه شده است :براي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  براي پخش بار در سیستم هاي قدرت  BBOبهینه سازي الگوریتم  .4

با محدودیت هاي   Economic Load Dispatch (ELD)براي حل مشکل  BBOکاربرد الگوریتم 

تولیدي در سیستم هاي قدرت می باشد. مدل ارائه شده به مهاجرت ارگانیزم هاي موجود در سیستم 

  پخش بار متمرکز می شود.
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 (QBBO) درجه دوم جغرافیاي زیستی مهاجرت مبتنی بر بهینه سازي .5

 یدروترماله سیستم در برق آبی حرارتی بهینه سریع از تولیدبراي دست یافتن به   در این الگوریتم

  (QBBO) درجه دوم جغرافیاي زیستی مهاجرت مبتنی بر بهینه سازي توسط کوتاهترین مدتدر 

 مهاجرت مدل،  BBO قابلیت افزایش و زودرس همگرایی جلوگیري از شده است . به منظور استفاده

چگونه کننده این است که  مشخص، درجه دوم  مدلفرمول ریاضی .شده است استفاده درجه دوم

 وشر می شوند . اثربخشی نابودیا  زنده می ماندن و دیگر زیستگاه به زیستگاه از یک گونه ها

QBBO  نتایج به دست آمده.بررسی قرار گرفتمورد  حرارتی معادل آبی و پلنت آبشاري چهار در 

 منتشر شده سایر روش هاي در مقایسه با هزینه تولید حداقل از نظر  QBBO با استفاده از روش

 .است بهتر

  

  

 

  QBBOبا  BBOمقایسه _9شکل
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    BBO الگوریتم فلوچارت

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خیر                                  

   بله  

 شروع

 تولید مجموعه اي از محل هاي سکونت تصادفی (جمعیت اولیه)

	�و�تعیین  بر حسب رتبه   

 تغییرات را اعمال می کنیم  ���در   ��با احتمال 

 ها به صورت تصادفی   �تعیین مبدا مهاجرت با استفاده از مقادیر 

 ���به  ���انجام مهاجرت از 

 جهش اعمال

 مجموعه پاسخ هاي جدید بدست آمده ارزیابی

 ترکیب جمعیت اصلی (قدیمی) و جمعیت ناشی از مهاجرت و ایجاد جمعیت مرحله جدید

 پایان

توقفط یشرا  
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  BBO محک اختتام اجراي الگوریتم

ن تواهاي مختلفی میبراي اینکه تشــخیص دهیم چه موقع الگوریتم از اجرا متوقف شــود، از شــیوه

ستفاده کرد. به عنوان نمونه می صله ا شدن کل جمعیت را در نظر گرفت و یا اینکه فا توان همگرا 

ـــط ارزیابی  HISارزیابی (برازندگی) بهترین  ها) را در نظر گرفت که در این ها (برازندگیاز متوس

حالت باید از حد مشــخصــی کوچکتر باشــد، یا مقدار تابع هدف از حد مشــخصــی بیشــتر باشــد یا 

  هاي مشخصی را به عنوان محک اختتام در نظر گرفت:  HISتوان تعداد می

عد از چند تکرار ک -1 هایی مورد نظر ب ـــت آوردن جواب ن بل قبول بودن به دس قا م و 

 جواب به ازاي خطاي خاص.

اگر با پیشروي الگوریتم هیچ نوع بهبودي مشاهده نشد خواه الگوریتم جواب دلخواه  -2

 حلی گیر کرده باشد.مرا پیدا کرده باشد و یا اینکه در مینیمم 

 ر به مقدار خاصی رسیده باشد.ااگر مقدار میانگین تابع هدف به ازاي تعدادي تکر -3

 ها رسیده باشد.  HISتم به تعداد ثابتی از الگوری -4

 حاصل شود یا دیگر نتایج بهتري حاصل نشود. SIVبیشترین درجه برازش  -5

 بازرسی دستی.  -6

 هاي باال.ترکیب -7
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  BBOشبه کد الگوریتم 

 

 

 
Initialize a population of  candidate solutions 

  
 While not(termination criterion) 

    For each , set emigration probability  

fitness of , 

       with  

    For each , set immigration probability 

 

     
    For each individual   

       For each independent variable index  

          Use  to probabilistically decide 

whether to immigrate to  

          If immigrating then 

             Use  to probabilistically select 

the emigrating individual  

              
          End if 

       Next independent variable index:  

       Probabilistically mutate  

    Next individual:  

     
 Next generation 
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  BBOشبیه سازي الگوریتم

 

clc;                                                                            

clear; 

close all; 

  

%% Problem Definition 

  

CostFunction=@(x) Sphere(x);        % Cost Function 

  

nVar=4;             % Number of Decision Variables 

  

VarSize=[1 nVar];   % Decision Variables Matrix Size 

  

VarMin=-10;         % Decision Variables Lower Bound 

VarMax= 10;         % Decision Variables Upper Bound 

  

%% BBO Parameters 

  

MaxIt=100;          % Maximum Number of Iterations 

  

nPop=50;            % Number of Habitats (Population Size) 

KeepRate=0,2;                   % Keep Rate 

nKeep=round(KeepRate*nPop);     % Number of Kept Habitats 
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KeepRate  درصدي از جمعیت قدیمی است که به صورت مستقیم به جمعیت جدید اضافه می

  به نوعی نخبه گرایی صورت می پذیرد. شود

  

nNew=nPop-nKeep;                % Number of New Habitats 

  

% Migration Rates 

mu=linspace(1،0,nPop);          % Emmigration Rates 

lambda=1-mu;                    % Immigration Rates 

  

alpha=0,9; 

  

pMutation=0,1; 

  

sigma=0,02*(VarMax-VarMin); 

%% Initialization 

  

% Empty Habitat 

habitat.Position=[]; 

habitat.Cost=[]; 

  

% Create Habitats Array 

pop=repmat(habitat,nPop,1); 
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% Initialize Habitats 

for i=1:nPop 

    pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize); 

    pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position); 

end 

  

% Sort Population 

[~, SortOrder]=sort([pop.Cost]); 

pop=pop(SortOrder); 

  

% Best Solution Ever Found 

BestSol=pop(1); 

 % Array to Hold Best Costs 

BestCost=zeros(MaxIt,1); 

%% BBO Main Loop 

  

for it=1:MaxIt 

     

    newpop=pop; 

    for i=1:nPop 

        for k=1:nVar 

            % Migration 

            if rand<=lambda(i) 

                  

                P=mu; 

                P(i)=0; 

                P=P/sum(P); 
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function j=RouletteWheelSelection(P) 

  

    r=rand; 

    C=cumsum(P); 

    j=find(r<=C,1,'first'); 

  

end 

                     

                % Select Source Habitat 

                j=RouletteWheelSelection(P); 

                 

                % Migration 

                newpop(i).Position(k)=pop(i).Position(k) ... 

                    +alpha*(pop(j).Position(k)-pop(i).Position(k)); 

                 

            end 

  

% Mutation 

            if rand<=pMutation 

                newpop(i).Position(k)=newpop(i).Position(k)+sigma*randn; 

            end 

        end 

         

        % Evaluation 

        newpop(i).Cost=CostFunction(newpop(i).Position); 

    end 

 

    % Sort New Population 

    [~, SortOrder]=sort([newpop.Cost]); 
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    newpop=newpop(SortOrder); 

     

    % Select Next Iteration Population 

    pop=[pop(1:nKeep) 

         newpop(1:nNew)]; 

      

    % Sort Population 

    [~, SortOrder]=sort([pop.Cost]); 

    pop=pop(SortOrder); 

    % Update Best Solution Ever Found 

    BestSol=pop(1); 

     

    % Store Best Cost Ever Found 

    BestCost(it)=BestSol.Cost; 

     

    % Show Iteration Information 

    disp(['Iteration ' num2str(it) ': Best Cost = ' num2str(BestCost(it))]); 

     

end 

   

%% Results 

  

figure; 

semilogy(BestCost,'LineWidth',2); 

xlabel('Iteration'); 

ylabel('Best Cost' 
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 GAبا   BBOنمودار مقایسه الگوریتم 

  

  تکرار 100با  BBO&GA_12شکل

  

 تکرار 1000با  BBO&GA_13شکل
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  با سایر الگوریتم ها BBOمقایسه الگوریتم

کاملی تالگوریتم جغرافیاي زیستی با سایر الگوریتم هاي با تابع محک هاي مختلف ، در این قسمت 

  .مقایسه شده است
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  نتیجه گیري

دارد و جواب نهایی بهتري  GAحدس اولیه بهتري نسبت به  BBOهمانطور که مشاهده می کنیم

سرعت همگرایی در  شامل تولید فرزند نمی  BBOنیز دارد و  سیار باالتر بوده و این الگوریتم  نیز ب

، بلکه راه حل هاي قبلی را با مهاجرت  رخش راه حل هاي جدیدي تولید نمی کندچو در هر  باشد

  تغییر می دهد.
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