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چکیده :یکی از مسائل مهمی که در بهینه کردن هزینههای یک فرایند نقش عمده ای دارد ،بهینه کردن میزان مصرف واحد پشتیبانی (بخار
و آب سرد) است .با این هدف شبکۀ تبادلگرهای حرارتی در یک فرایند مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظـور از دیربـاز رو هـای
متعددی ارائه شده که مهمترین آنها رو

پینچ است .الگوریتمهای اکتشافی نیز اخیراً برای این هدف مورد استفادۀ زیادی قرار گرفتهانـد.

در این پژوهش ،ترکیب الگوریتم تصادفی اجتماع مورچگان و یک الگوریتم قطعی برای پیدا کردن شبکۀ تبادلگرهای حرارتی بهینـه ارائـه
شده است .الگوریتم اجتماع مورچگان از ابتدا بهمنظور بهینهسازی مسائل گسسته معرفی شد و در این پژوهش نیـز از آن در همـین جهـت
استفاده شده است .برای به اثبات رساندن کارایی رو

ارائهشده دو مسئلۀ نمونه مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج بهدسـتآمـده توسـ

الگوریتم پیشنهادی با دادههای مقاالت مقایسه شده است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

بهینهسازی ،الگوریتم اجتماع مورچگان ،شبکۀ تبادلگرهای حرارتی ،الگوریتم نلدر-مید.
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هیچگاه جامعیت جواب بهدستآمدده را بدرای مسدئلۀ مدوردنرر تضدمین

 .۹مقدمه
سنتز شبکۀ تبادلگرهای حرارتی ( )HEN1معموالً با هدد میندیمم کدردن
هزینههای سالیانۀ فرایندها صورت میگیرد .با استفاده از یدک  HENبهینده
واحد پشتیبانی اعم از هزینۀ بخار ،هزیندۀ آب سدرد و هزیندۀ دسدتگاههدای
گرمکننده و سردکننده ذخیره مدیشدود ،ولدی در مقابد هزیندۀ سدرمایهای
تبادلگرهای فرایندی افزایش مییابد .در واقع هد از سدنتز  HENبرقدرار
کردن موازنه بین این دو وجه مخالف و در نهایت پایین آوردن هزینۀ کلدی
فرایندها میباشد .به خاطر اهمیت موضوع طی سه دهدۀ اخیدر ایدن مقولده
مورد مطالعۀ زیادی قرار گرفته است .از دیرباز سه راهبرد برای سنتز شدبکۀ
تبادلگرهای حرارتی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتاند از .1 :روش
پینچ2؛ که بر پایۀ مفاهیم ترمودیندامیکی اسدت و مفداهیم آن در مقداالت و
کتب متعددی آورده شده است [ 1و  .2 .]2روش بهینهسازی ریاضدی؛ کده
خود به دو دستۀ پشت سدرهم و همزمدان قابد تفکیدک اسدت .در روش
سنتز پشتسرهم ،مسئله به یک سری قسمتهای کوچکتر در بدازههدای
دمایی متفاوت شکسته شده و ح میشود .عموماً در این روش بدا مسدا
 MILP3سروکار خواهیم داشت [ 3و  .]4در روش سنتز همزمدان ،شدبکۀ
بهینه بدون شکستن مسئله جستجو میشود و معموالً منجر به یدک مسدئلۀ
 MINLP4مد دیشدددود [ 5و  .]6اگرچددده روش دوم بددده نسدددبت روش
پشتسرهم به جواب بهتری منجر میشود ،ولی مشک بزرگ شدن و غیدر
قاب ح شدن مسئله را داراست .بهطور کلی ثابت شدده اسدت کده سدنتز
 HENدر زیرمجموعۀ مسا  NP-Hard5قرار مدیگیدرد کده حد آنهدا
دارای پیچیدگیهای بخصوصی است .با به مشک برخوردن ح مسئله بدا
دو روش گفتهشده تالشها منجر به روش ح دیگری شد؛  .3روشهدای
بهینهسازی اکتشافی؛ الگدوریتمهدای اکتشدافی متفداوتی روی مسدئلۀ سدنتز
 HENمورد آزمون قرار گرفتهاند و به جوابهای خوبی نیز دست یافتهاندد
که مهمترین آنها عبارتاندد از :الگدوریتمهدای ژنتیدک [ ،]9-7الگدوریتم
 11[ SA6و  ،]11الگددوریتم  ]12[ TS7و الگددوریتم  .]13[ ANN8ایددن
روشها توانایی کار روی مسا خیلی بزرگ را دارند ،در مورد غیر خطدی
بودن مسئله محدودیت ندارند و همچنین محددودیت ناپیوسدتگی مددل را
نیز ندارند .اگرچه این روشها دارای قابلیتهای زیادی هستند و بهراحتدی
جوابی نزدیک به جواب بهینه را در زمانی معقول بهدسدت مدیدهندد ولدی

اکتشافی و یک الگوریتم قطعی برای ح مسئله ،در عین حال که از مزایای
هر دو نوع الگوریتم استفاده میشود ،کاستیهای هر دو نیز جبران شود.
در مرحلۀ اول ،الگدوریتم اکتشدافی د در اینجدا الگدوریتم بهیندهسدازی
اجتماع مورچگان ( )ACO9میباشدد یک شدبکۀ تبدادلگر حرارتدی بدرای
فرایند موردنرر انتخاب میکند و در مرحلۀ دوم پارامترهای شبکۀ انتخداب
شده اعم از بار روی هر تبادلگر ،میدزان انشدعابات (در صدورت نیداز) و...
توسط الگوریتم قطعی نلدر-مید 10بهینه میشدوند .الگدوریتم بهیندهسدازی
اجتماع مورچگان اولین بار در سال  1992توسدط دوریگدو 11بدرای حد
مسا دارای متغیرهای گسسته ارا ه شد .در سالهای اخیر پیشدرفتهدای
متعددی روی الگوریتم انجدام شدده و از آن بدرای حد مسدا مختلدف
مهندسی شیمی استفادههای مکرری شده است .برای مثال در برنامدهریدزی
سیستمهای ناپیوستۀ چند محصولی [ ،]14کنترل بهینده [ ،]15سدنتز شدبکۀ
استخراجکنندههای مایع-مایع [ ]16و بهیندهسدازی خطدوط انتقدال گداز از
پاالیشگاه تا مراکز مصر [ ]17از این الگوریتم استفاده شده است .در ایدن
پژوهش با بررسی یک شبکۀ تبادلگر حرارتی توسط الگوریتم ارا ه شدده و
مقایسۀ جوابهای بدهدسدتآمددۀ آن بدا مقداالت میدزان صدحت و دقدت
الگوریتم مورد بررسی قرار میگیرد.

حل

 .۱رو

یک مسئلۀ سنتز  HENعبارت است از یک سیستم با  nHجریدان گدرم بدا
دمای ورودی داده شده که باید تا یدک دمدای مشدخر سدرد شدوندnC ،

جریان سرد با دمای ورودی داده شده که باید تا یک دمای مشدخر گدرم
شوند ،بههمراه دادههای ظرفیت گرمایی جریانها .بدرای ایدن سیسدتم الزم
است شبکۀ تبادلگر بهینهای بههمراه بار هر کدام تعریف شود؛ بهطوری کده
بازیافت حرارت از جریانهای گرم به جریانهای سدرد مداکزیمم شدود تدا
بدین وسیله بار روی تبادلگرهای واحد پشتیبانی کمینده شدود و در نهایدت
هزینههای جاری فرایند کاهش پیدا کند .بهطدور کلدی تدابع هدد مسدئله
بهصورت زیر تعریف میشود؛
()1
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 b ،aو  cپارامترهای ثدابتی هسدتند بدرای محاسدبۀ هزیندۀ سدرمایهای
تبادلگرها و  A kcمساحت الزم برای تبادلگر kام است .الزم به ذکدر اسدت

1. Heat Exchanger Network
2. Pinch Method
3. Mixed Integer Linear Problem
4. Mixed Integer Non-Linear Problem
5. Non-deterministic Polynomial-time Hard
6. Simulated Annealing
7. Tuba Search
8. Artificial Neural Network

که در این پژوهش برای  T minمحدودیتی قا نمیشدویم .ایدن پدارامتر
در طول الگوریتم محاسبه میشود .اگر  T minکم باشدد ،از یدک طدر
9. Ant Colony Optimization Algorithm
10. Nelder–Mead Method
11. Dorigo
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هزینۀ بخار و آب سرد کاهش پیددا مدیکندد و از طدر دیگدر مسداحت

چند تکرار و انجام گرفتن تعداد مشخر تکرار در الگوریتم مهدمتدرینهدا

تبادلگرها افزایش مییابد ،پس برای این پارامتر مقدار بهیندهای وجدود دارد

هستند که در این پژوهش از راهکار سوم استفاده شده است.

بهنحوی که هزینۀ کلی شبکه مینیمم شود .چدون هدد الگدوریتم میندیمم
کردن هزینه است ،پس این متغیر خود بده خدود در طدول الگدوریتم بهینده

یکی از مسا مهم در سنتز  ،HENطدرز نشدان دادن سداختار شدبکه در

همانطور که گفته شد ،در اینجا مسدئلۀ سدنتز طدی دو مرحلده انجدام

الگوریتم است .نمایش ساختار باید دارای خصوصیات ویژهای باشدد ،از

میشود :در مرحلۀ اول ساختار تبادلگرها مشدخر مدیشدود و در مرحلدۀ

جمله اینکه دارای مفهدوم فیزیکدی باشدد ،بدهراحتدی قابد فهدم باشدد،

دوم پارامترهای ساختار بهینه میشوند .در شک ( )1نمدای کلدی الگدوریتم

الگوریتم بهینهکنندۀ پارامترهای ساختار بتواند بهراحتی با آن کدار کندد و

مشاهده می شود .قابد ذکدر اسدت کده در ایدن پدژوهش امکدان انشدعاب

در نهایت الگوریتم اجتماع مورچگان نیز بتواند اپراتورهای خدود را روی

جریانها فعالً در نرر گرفته نشده است و الگوریتم قطعدی فقدط بدار روی

آن پیاده کند .برای این منرور لوین و همکاران مفهدوم سدط را معرفدی

تبادلگرها را بهینه میکند و در نتیجه بدا یدک مسدئلۀ  LP1سدروکار دارد و
بنابراین از روشهای سادهای مث سیمپلکس 2میتوان بدهعندوان الگدوریتم

کردند [ .]8همانطور که در شک ( )2نشان داده شده ،هر سدط شدام
تعدادی تبادلگر است که بین جریانهای گرم و سرد عم میکنند.

قطعددی اسددتفاده کددرد .بهینددهسددازی در مرحل دۀ اول در فضددای متغیرهددای

سط اول

غیرپیوسته صورت میگیرد که الگوریتم  ACOاساساً و از ابتدا بدرای ایدن
منرور ابداع شده است .هر ساختاری که از مرحلۀ اول خارج میشدود ،بده

جریان های گرم

مرحلۀ دوم فرستاده میشود تا بار هر تبادلگر برای رسیدن به هزینۀ سدالیانۀ
مینیمم محاسبه شود.
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شکل ( :)۱نحوۀ نشان دادن ساختار شبکه در الگوریتم (ماتریس انتشار)
مرتب کردن شبکهها به ترتیب کم
شدن هزینههای سالیانه

پایان

در این مدل ،یکی از جریانها (گرم یا سرد) بهعنوان جریان کلیددی و
دیگری بهعنوان جریان غیرکلیدی در نرر گرفته مدیشدود .سداختار HEN

توسط ماتریس برخورد یا انتشار نشان دادهشده در شدک ( )2نمدایش داده

شرط خاتمه

میشود .در این ماتریس تعداد سطرها نشاندهنددۀ تعدداد سدطو در نردر
ساخت شبکههای جدید با اعمال
اپراتورهایACO

شکل ( :)۹نمای کلی ترکیب دو الگوریتم

جواب بهدستآمده به مرحلۀ اول بازگشت داده میشدود تدا الگدوریتم
اکتشافی بدهکمدک آن سداختار دیگدری را پیشدنهاد دهدد و بددین ترتیدب
الگوریتم کلی به یک ساختار بهینه برای فرایند می کندد .راههدای متفداوتی
برای تعریف شرط خاتمۀ الگوریتم پیشنهاد شده که از بین آنها رسیدن بده
یک جواب ویژه توسط الگوریتم ،تغییر نکردن جواب بدهدسدتآمدده طدی
1. Linear Problem
2. Simplex Method

گرفته شده و تعداد ستونها نشاندهندۀ تعداد جریدانهدای کلیددی اسدت.
درایۀ غیر صفر  kدر مکان ( )i,jماتریس انتشار ،نشاندهنددۀ ایدن موضدوع
است که جریان کلیدی  jام در سط  iام بدا جریدان غیرکلیددی  kام دارای
ارتباط حرارتی میباشد .اگر مقدار  kصفر باشد ،به ایدن مفهدوم اسدت کده
جریان کلیدی  jام با هیچ جریان غیرکلیدی در سط  iام ارتبداط حرارتدی
ندارد .قانونی که در ساختن ماتریس انتشدار توسدط الگدوریتم اکتشدافی در
نرر گرفته میشود بدینگونه است که در هر سط  ،هر جریان غیر کلیددی
این اجازه را دارد که با چند جریان کلیدی ارتباط حرارتی داشته باشد ولدی
عکس این موضوع صادق نیست .با ایدن قدانون از بدهوجدود آمددن حلقده
(دور) در شبکه جلوگیری میشود .حال ماتریس انتشدار بایدد بدهصدورتی
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داده شده در شک ( )2را که متعلق به ساختار همان شک است بهصدورت

الگوریتمهای مختلدف  ACOمتفداوت اسدت .در ایدن پدژوهش از روش

[ ]2،2،1،1،1،2نمایش داده است .پیشنهاد این پژوهش این است که از مدل

سیستم اجتماع مورچگان ( )ACSاستفاده شدده اسدت .در  ACSحرکدت

دیگری استفاده شود که هم کارایی باالتر و هم راحتی بیشتری را داراسدت.

مورچه در مسیر به پارامتر  q 0بستگی دارد کده عدددی بدین صدفر و یدک

مدل ارا هشده بدین ترتیب است که ساختار شدبکۀ شدک ( )2بدهصدورت

است .هر چه  q 0بزرگتر انتخاب شود بدین معنی است که مورچدههدا از

بردار [ ]2،2،1،1،2،1،2،3،1،3نمایش داده میشود .این بردار دو برابر تعدداد

یافتههای قبلی خود بیشتر استفاده میکنند تا اینکه بخواهندد دنبدال راههدای

درایههای غیرصفر ماتریس انتشار عضو دارد که نیمۀ اول آن ([)]2،2،1،1،2

جدید بروند .در هر زمان مورچهای که در شهر  iقرار دارد طبق قانون زیدر

شمارۀ جریانهای غیر کلیدی است کده بدهترتیدب از راسدت بده چد

در

تبادلگرها مورد استفاده قرار گرفتهاند ،همچنانکه به همان ترتیب نیمدۀ دوم
بردار مذکور شمارۀ جریانهای کلیدی مورد استفاده در ساختار است.

شهر  jرا برای حرکت بعدی خود انتخاب میکند؛
( )2




if q  q 0



iu 

otherwise

argmax k  t  

u J i  iu
j 

J


 و  پارامترهای نشاندهندۀ اهمیت مقدار فرومدون نسدبت بده

 .4الگوریتم ACO
جوامع حشرات اجتماعی بهطور ک و اجتماع مورچگدان بدهطدور خدا
سیستمهای گستردهای هستند که علیرغم ساده بودن تدکتدک افدراد ایدن
جوامع ،نرام اجتماعی بسیار پیچیدهای دارند و باعث شدهاند از رفتار آنهدا
برای استفاده در علوم مختلف الگوبرداری شدود .یکدی از معدرو تدرین و
موفقترین الگدوریتمهدای الهدام گرفتدهشدده از رفتدار اجتمداع مورچدههدا

قابلیت دید هستند  .برابر یک و    0است که در مسئلۀ مدا برابدر
صفر در نرر گرفته شده است q .عددی تصادفی بین صفر و یک است
و  Jیک شهر تصادفی است که طبق احتمال زیر برگزیده میشود؛
k
i

( )3
k
i

«بهینهسازی اجتماع مورچگان» است که از رفتار پی غذا گشتن مورچدههدا
الهام گرفته شده است و عموماً مسا بهینهسازی گسسدته را مدورد بحدث
قرار میدهد .بررسیها نشان دادهاند که مورچههدا تدا حددود زیدادی نابیندا
هستند و بیشتر ارتباطات آنها از طریق مدادۀ شدیمیایی اسدت کده از خدود
ساتع میکنند .این ماده فرومون 1نام دارد .همدین رفتدار فرومدونگدذاری و
دنبال کردن رد فرومون توسط مورچههای دیگدر منبدع الهدام  ACOشدده
است .برای توضی الگوریتم ،طدرز پیداده شددن آن روی مسدئلۀ فروشدنده
دورهگرد آورده شده است .فروشدنده دورهگدرد قصدد دارد از شدهر خدود
شروع به حرکت کند ،از تعدادی شهر عبور کند و دوبداره بده شدهر خدود

for J  J
for J  J

  iJ (t )  iJ  




PiJ     iu (t )  iu 
k
 u J i

0

متغیر  در ابتدای حرکت مورچهها محاسبه میشود و تا آخدر تغییدر
نمیکند ،ولی مقدار فرومون به دو صورت تغییدر مدیکندد :یکدی در حدین
ساخت جواب توسط همۀ مورچهها (بهروز کردن محلی) با فرمول زیر:
( )4

 ij  (1   ) ij (t )   0

دیگری بعد از اتمام هر تکرار توسط باهوشتدرین مورچده بدا فرمدول
زیر:
( )5

)  ij (t  1)  (1   ) ij (t )   ij (t

( )6

1
 ij (t )  
L

بازگردد با این توضی که از هیچ شهری دو بار عبور نکند و از همۀ شهرها

پارامتر  ضریب تبخیر فرومون است که اگر وجود نداشدته باشدد

هم گذشته باشد .هد پیدا کردن مسیر فروشنده به شیوهای است که طول

ممکن است کلونی 2سریعاً بهسمت یک جواب نیمه می کند L .مقدار

مسیر هم کمینه شود.

جواب بهدستآمده توسط باهوشترین مورچه است .به این ترتیدب بده

در الگوریتم  ACOابتدا روی تمام مسیرهای موجود مقداری فرومدون
ریخته میشود ،سپس تعدادی مورچه در سیستم قدرار داده مدیشدود .هدر
مورچه بهطور اتفاقی روی یک شهر گذاشته میشود و حرکت مدیکندد تدا
وقتی به شهر اولیۀ خود بازگردد .اینکه مورچهای که در شهر  iقدرار دارد از

نسبت بزرگ بودن مسئله با انجام چند تکدرار کلدونی بدهسدمت جدواب
بسیار خوبی می میکند.

 .5مطالعۀ موردی

بین شهرهای همسایه کدام شهر را برگزیندد بسدتگی بده دو عامد دارد.1 :

در اینجا سعی شده با سنتز دو شبکه بهعنوان نمونه و مقایسدۀ جدواب

میزان فرومون ریختهشده ( )روی مسیرهای موجود در اطرا شدهر i؛ .2

مقاالت ،میزان کارایی الگوریتم نمایش داده شود.

معکوس فاصلۀ شهر  iتا شهرهای اطرا  ،این مقدار با متغیدر قابلیدت دیدد

الف .این شبکه از مقالۀ نیلسن [ ]18گرفته شده است .مسئله شدام دو

1. Pheromone

2. Colony
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تبدی شود که توسط الگوریتمها قاب استفاده باشد .لدوین مداتریس نشدان

( )بیان میشود .چگونگی وابستگی مسیر حرکدت بده ایدن دو عامد در

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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جریان گرم و دو جریان سرد اسدت .در جددول ( )1دادههدای حرارتدی و

بار روی مبدلهاست کده باعدث تفداوت در هزیندۀ شدبکههاسدت .شدبکۀ

اقتصادی مسئله مشاهده میشود .تعداد سطو برابر  3و جریانهدای سدرد،

موردنرر در شک ( )4مشاهده میشود و همچنین مقایسۀ نتایج در جددول

جریانهای کلیدی در نرر گرفته شدهاند .نیلسن با ارا دۀ شدبکۀ شدک ()3

( )4آورده شده است.

قسمت (ب) هزینۀ سالیانۀ شبکه را  8254دالر برآورد کدرده کده بدا بهینده

جدول ( :)۳دادههای حرارتی و اقتصادی مطالعۀ موردی ب

طراحی شبکۀ شک ( )3قسمت (ب) هزینه تا میزان  6884دالر کاهش پیدا

H1

میکند .مقایسۀ جوابهای بهدست آمده بدا مقداالت در جددول ( )2قابد

85
121

H3

مشاهده است.

125

35

H4

56

46

1251

H5

91

86

1511

H6

225

75

51

C1

41

55

466/7

C2

55

65

611

65

165

181

171

81/3
-

جدول ( :)۹دادههای حرارتی و اقتصادی مطالعه موردی الف
جریان

45
41

156/3
51
23/9

H2

)Tin (C

)Tout (C

)FCp (kW/C

H1

261

161

3

H2

251

131

1/5

C3

C1

121

235

2

C4

C2

181

241

4

11

بخار

281

279

-

بخار

211

198

آب

31

81

آب

15

21

-

2

; U = 0.025 kw/m
;Annual cost = 60A
CHU = 100 $/kW year; CCU = 15 $/kW year.

2

; U = 0.2 kw/m
;Annual cost = 300A0.5
CHU = 110 $/kW year; CCU = 12.2 $/kW year.

جدول ( :)۱مقایسۀ نتایج بهدستآمده برای مسئلۀ اول

جدول ( :)4مقایسۀ نتایج بهدستآمده برای مسئلۀ دوم
مرجع

واحدها

)QH (kW

)QC (kW

هزینۀ ساالنه (دالر)

مرجع

واحدها

)QH (kW

)QC (kW

هزینۀ ساالنه (دالر)

[]22

13

21529

14924

5672821

[]19

7

51

61

8461

[]23

13

21745

15141

5666756

[]21

8

36

45

8254

[]21

12

19615

14111

5662366

[]21

7

18/1

28/1

6967

پژوهش حاضر

12

19696

14191

5648161

پژوهش حاضر

7

12

22

6884

شکل ( :)۳شبکه تبادلگرهای بهینه برای مسئله اول؛ الف .شبکۀ
بهدستآمده در پژوهش حاضر؛ ب .شبکۀ نیلسن و همکاران

ب .در این قسمت مسئلۀ راواگنانی و همکاران [ ]9مورد بررسی قدرار
میگیرد .مسئله شدام  6جریدان گدرم و  4جریدان سدرد اسدت .دادههدای
حرارتی و اقتصادی مسئله در جدول ( )3آورده شده است.
برای این شبکه تعداد سطو برابدر  ،4و جریدانهدای سدرد بدهعندوان
جریانهای کلیدی در نرر گرفته شدهاند .با این جز یات بعد از مددتزمدان
 3221ثانیه شبکهای شبیه شدبکۀ راواگندانی و همکداران [ ]9و خراسدانی و
فسانقری [ ]21بهدست میآیدد .الگدوریتم ارا دهشدده توسدط خراسدانی و
فسانقری در مدت  4291ثانیه به جواب رسیده است .تفاوت شدبکههدا در

شکل ( :)4شبکۀ تبادلگرهای بهدستآمده برای مسئلۀ دوم

 .6نتیجهگیری
در این پژوهش ،از ترکیب الگوریتم اجتماع مورچگدان و الگدوریتم قطعدی
نلدر-مید (تابع  fminsearchاز نرمافزار  )MATLABبدرای سدنتز شدبکۀ
تبادلگرهای حرارتی استفاده شد .آزمون الگوریتم برای حالتی کده انشدعاب
جریانات نیز در نرر گرفته به بعد موکول شد .دو مسئله بهعندوان نمونده بدا
این ترکیب مورد بررسی قرار گرفت .مقایسۀ جوابهای بهدسدتآمدده بدا
مقاالت نشان داد که الگوریتم کارایی باالیی دارد و در مسا نیمدهصدنعتی
نیز میتواند در یک زمان بسیار خوب به جواب قاب قبولی برسد.

Downloaded from energy.kashanu.ac.ir at 17:57 +0430 on Tuesday August 14th 2018

کردن بار روی تبادلگرها میتوان هزینه را تدا میدزان  7311کداهش داد .بدا

جریان

)Tin (C

)Tout (C

)FCp (kW/C
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...سنتز شبکۀ تبادلگرهای حرارتی با استفاده از ترکیب یک الگوریتم اکتشافی
ACS در الگوریتم

ثابت نشاندهندۀ میزان استفاده از یافتههای پیشین در

q0
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ACS الگوریتم

ثابت نشاندهندۀ اهمیت میزان دید
i ) از نقطه (شهرj )میزان دید نقطۀ (شهر

میزان تبخیر فرومون
میزان فرومون ریختهشده

عدد ثابت برای بهدستآوردن هزینۀ تبادلگرها
امk سط الزم برای تبادلگر

عالئم یونانی
ثابت نشاندهندۀ اهمیت مقدار فرومون

فهرست عالئم




ij



مقدار فرومون اولیۀ موجود روی مسیرهای مسئله

0

j  وi مقدار فرومون موجود در مسیر بین نقاط

 ij

a

Akc

عدد ثابت برای بهدستآوردن هزینۀ تبادلگرها

b

عدد ثابت برای بهدستآوردن هزینۀ تبادلگرها

c

هزینۀ هر واحد آب سرد از واحد پشتیبانی
هزینۀ کلی از واحد پشتیبانی

CCU
CGlobal

هزینۀ هر واحد بخار از واحد پشتیبانی

CHU

آب سرد

میزان مصر

CU

بخار

میزان مصر

HU

مقدار جواب بهدستآمده توسط باهوشترین مورچه
عدد تصادفی نشاندهندۀ میزان استفاده از یافتههای پیشین

L

q
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