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چکیده 
بهینه سازي هنر . فکر، ایده و یا طرحی که به وسیله یک مهندس مطرح می شود، طی روال بهینه سازي بهتر می شود

لفظ بهترین به طور ضمنی بیان می کند که بیش از یک جواب براي . ترین جواب در بین وضعیتهاي موجود استیافتن به
تعریف بهترین جواب، به مساله مورد بررسی، روش حل . مساله مورد نظر وجود دارد که البته داراي ارزش یکسانی نیستند

ول بندي مساله نیز بر چگونگی تعریف بهترین جواب تاثیر بنابراین نحوه فرم. و همچنین میزان خطاي مجاز وابسته است
در این مقاله به معرفی مبحث بهینه سازي می پردازیم و سعی می شود که مسایل بهینه سازي و انواع آن . مستقیم دارد

.و همچنین روشهاي حل آنها به طور مختصر معرفی گردد

یود ، الگوریتم بهینه سازيطرح بهینه ، پارامترهاي طراحی ، ق:هاي کلیديواژه

مقدمه -1
گاهی ارائه یک طرح قابل قبول و جامع . طراحی اغلب پروژه هاي مهندسی شامل مراحل پیچیده از تحلیل و طراحی است

هر فرایند طراحی بصورت عام شامل مراحل تکراري از یک چرخه . نیاز به فعالیت مستمر و چندین ماهۀ یک تیم مهندسی دارد
. ر استبصورت زی

طراحی) تجدید(

تحلیلکنترل طرح

طرحی که به این . چرخۀ فوق چندان تکرار می شود که پس از کنترل طرح نیازي به تجدید طرح نباشد،در فرایند طراحی
دن براي بهینه کر. اما نمی تواند طرح بهینه نامیده شود. ترتیب تهیه می شود یک طرح قابل قبول و پذیرفتنی نام می گیرد

طرح معموالً فرایند طراحی در دفاتر مهندسی با تغییر پارامترهاي طراحی و مالحظۀ نتایج طراحی و مقایسۀ آن با طرحهاي 
چنانچه اصرار به یافتن طرح بهینه باشد از روش فوق فرایند سعی و خطا باید . پیشین و به روش سعی و خطا صورت می گیرد

در عین حال علیرغم تالش فوق العاده زیاد باز هم ممکن است . نظر طراح را تأمین کندبه تعداد و دفعات زیاد تکرار شود تا
بهینه سازي . براي پیدا کردن طرح بهینه باید ابزار بهینه سازي مربوط را بکار گرفت. طرح بدست آمده طرح بهینه نباشد

ات محاسبه پیشرفته اي که در اختیار بشر قرار دارد، نشاخه اي از علم ریاضی کاربردي است که در سالهاي اخیر با توجه به امکا
در این علم به صورت ریاضی بیان می شود که نحوة حرکت از طرحی به طرح دیگر . توجه بسیاري را به خود جلب نموده است
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ینصورت به بنابراین طراحی در ا. بیشتر تأمین گردد،بهینه سازيچگونه باید باشد تا ضمن ارضاء شرایط خاص مسئله، هدفِ
. شکل زیر در می آید

تحلیلطراحی) تجدید(

کنترل طرحبهینه سازي

مطرح شد، در آنست که نحوة تجدید طرح در گامهاي دوم به بعد بر اساس یک با چرخه اي که در ابتداتفاوت این چرخه 
ه مهندسی هم به کمک الگوریتم گاهی حتی حس و تجرب. رهنمود ریاضی صورت می گیرد نه براساس تجربه و حس مهندسی

اما در هر صورت جهت گیري طرح جدید براساس . ریاضی می آید تا جهت گیري طرح به سمت طرح بهینه را سرعت بخشد
الزمه بکارگیري بهینه سازي در طراحی آشنا بودن با الگوریتمهاي متعددي است که براي این کار . الگوي ریاضی بدست می آید

اما پیش از آن مهندس طراح باید بتواند مسئله طراحی خویش را در قالب یک مسئلۀ بهینه سازي . شده اندتدوین و پیشنهاد 
. بیان کند

فرم استاندارد مسئله سازي-2
. تابع هدف و تعدادي قید یا شرط بصورت زیر ساخته می شود) یا چند(هر مسئله بهینه سازي از یک 

p,...,1j0)x(h

m,...,1j0)x(g:subject

x,...,x,xx);x(zOptimize

~i

~j

n21t~







~مسئله بهینه سازي یافتن بردار مجهوالت هدف از حل 
x

را که به آن تابع هدف Zاست بنحوي که تابع ) مولفهnداراي (

گویند، اپتیموم کند و شروط 
0)x(g

~j 
. ارضاء کندiو jکه قیود مسئله نامیده می شوند را به ازاء مقادیر hi=0و 

یمتغیرهاي طراح-3
. فرایند طراحی ثابت هستند و تغییر نمی کننددر برخی از این پارامترها . هر طرح با پارامترهاي معینی تعریف می شود

پارامترهاي دیگر که تفاوت طرحهاي مختلف با نسبت دادن مقادیر مختلف به . به این پارامترها ثابتهاي طراحی گفته می شود
هرگاه مقادیر نسبت داده شده به متغیرهاي طراحی محدودیتهاي . امیده می شوندآنها ایجاد می شود متغیرهاي طراحی ن

هدف از حل مسئله بهینه سازي بدست آوردن مقادیر متغیرهاي . سیستم را ارضاء کند، طرح قابل قبول خوانده می شود
انتخاب صحیح متغیرهاي . شدطراحی است بنحوي که طرح بدست آمده قابل قبول بوده و نسبت به سایر طرحها ایده آل تر با

دستیابی به . چنانچه انتخاب متغیرهاي طراحی بطور نامناسب صورت گیرد. طراحی در فرموالسیون مسئله بسیار مهم است
بطور خالصه براي مشخص نمودن متغیرهاي طراحی . طرح بهینه را محدود و حل مسئله بهینه سازي را طوالنی می نماید

. ار گیردموارد زیر باید مدنظر قر
) به متغیرهاي دیگر(انتخاب متغیرهاي وابسته . متغیرهاي طراحی باید حتی االمکان مستقل از یکدیگر انتخاب شوند- الف

. ش تعداد چرخه هاي طراحی می شودیموجب پیچیده تر شدن حل مسئله و افزا
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میتوان از متغیرهاي طراحی که . شوددر فرمولبندي مسئله بهینه سازي از حداقل تعداد متغیرهاي طراحی استفاده -ب
تأثیر چندانی در بهینه سازي طرح ندارند، در چرخۀ اول بهینه سازي صرفنظر نمود و پس از همگرایی نسبی به طرح بهینه، 

. آنها را وارد چرخه بهینه سازي نمود
ورد متغیرهایی صادق این وضعیت در م. گاهی استفاده از معکوس متغیرهاي طراحی به حل مسئله کمک می کند-ج

بنابراین با توجه خاص به رفتار هر متغیر، انتخاب معکوس آن بعنوان . است که تابع قیود نسبت به آنها خیلی غیرخطی هستند
. پارامتر طراحی میتواند به بهبود همگرایی سیستم بیانجامد

: تابع هدف-4
چنانچه این هدف خاص را بتوان بصورت کمی درآورد و . هر مسئله بهینه سازي معموالً براي هدف خاصی فرموله می شود

هدف از اپتیموم کردن تابع هدف، ایده آل کردن آن . بصورت یک عبارت ریاضی نشان داد، به آن تابع هدف گفته می شود
سازي گاهی ایده آل سازي با مینی موم سازي یکی می شود مانند حداقل کردن هزینه ساخت یک پروژه و گاهی ایده آل. است

اینکه تابع هدف در مسئله بهینه سازي کمینه شود یا بیشینه شود، .قرین حداکثرسازي است مانند حداکثر بهره وري یک پروژه
به عبارت دیگر میتوان در فرم استاندارد مسئله بهینه سازي همواره کمینه . تأثیري در فرم استاندارد مسئله بهینه سازي ندارد

در اینصورت براي حداکثر سازي یک تابع کافی است که تابع با عالمت مخالف را . مسئله دانستکردن تابع هدف را منظور
. کمینه سازي نمود

))(())(( xFMinxFMax 

مصالح و نظایر آن است، کمینه در مسائل مهندسی معموالً تابع هدف را که اغلب مربوط به هزینه ساخت و یا حجم
. ازي با کمینه سازي یکسان فرض می شودکنند به این لحاظ اپتیموم سمی

قیود-5
مسائل متعددي وجود دارند که قید و . هرگاه مسئله طراحی با شروطی همراه باشد، آن شروط را قیود مسئله می گویند

مثل یافتن تناسب طول و عرض و ارتفاع در یک مکعب مستطیل براي آنکه نسبت . شرطی براي بهینه سازي آنها وجود ندارد
اینگونه مسائل راه حلهاي . طح جانبی به حجم آن حداقل شود چنین مسائلی مسائل بهینه سازي بدون قید نامیده می شوندس

. مخصوص خودشان را دارند
مسائل مهندسی معموالً همراه با شروط قید هستند بطور مثال در مسائل مهندسی سازه موضوع کمتر بودن تنش از تنش 

.ییر شکل از حد مجاز قید محسوب می شوندمجاز و یا کمتر بودن تغ

0gدر فرم استانداردي که پیشتر بیان شد قیود . برخی از قیود طراحی بصورت نامساوي بیان می شوند j  قیود

0hاز طرفی قیود . نامساوي نامیده می شوند i الزامات طراحی هستند مثالً قیود تساوي از. قیود تساوي نامیده می شوند
موضوع پیوستگی جرم و رابطۀ آن از جملۀ قیود تساوي است و ارضاء آن در کنار حل سایر معادالت هیدرولیکی نظیر معادلۀ 

در بهینه سازي سعی می شود که از قیود تساوي براي کاهش تعداد متغیرهاي . دیفرانسیل حرکت از الزامات طراحی هستند
در اینصورت عالوه بر کاهش متغیرها که به راحت تر حل شدن مسئله کمک می کند، تعداد قیود نیز . شودمسئله استفاده 

مسائل بهینه سازي که داراي کاهش می یابد کاهش تعداد قیود راحتی مضاعفی را در حل مسئله بهینه سازي ایجاد می کند
ود بهینه سازي در مسائل مهندسی از زوایاي مختلف به چند قی. قید و شرط باشند، مسئله بهینه سازي مقید نامیده می شوند

یک دسته بندي مربوط به ماهیت قیود است از این منظر قیودي که راجع به رفتار و پاسخ یک سیستم . دسته تقسیم می شوند
ده نامی(size constrains)نامیده می شوند و سایر قیود اندازه اي (behavior constraints)نوشته می شوند قیود ساختاري 

(side constrains)شوند و از آنجا که در حل مسئله بهینه سازي با اینگونه قیود بصورت حاشیه اي برخورد می شود آنها را می
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براي حل مسائل بهینه سازي . هاي متعدد دیگري نیز وجود دارند که از ذکر آنها صرفنظر می شوددسته بندي. نیز می گویند
عددي وجود دارد که بسته به طبیعت مسئله بهینه سازي ممکن است استفاده از یک الگوریتم بر الگوریتم هاي متمقید روش

. ذیالً به تعدادي از روشهاي بهینه سازي اشاره می شود. دیگر ترجیح داشته باشد

روشهاي بهینه سازي-6
سی مقید تقسیم ر مقید و مسائل مهندمسائل بهینه سازي در یک دسته بندي کلی به دو دسته مسائل بهینه سازي غی

هر چند مسائل طراحی مهندسی عموماً همراه با قیود هستند و براي بهینه سازي آنها از روشهاي بهینه سازي مقید . شوندمی
باید استفاده نمود، اما از آنجا که یکی از روشهاي حل بهینه سازي مقید، تبدیل مسئله مقید به مسئله غیر مقید و حل مسئله

. غیر مقید است، در اینجا اشاره اي گذرا به روشهاي کالسیک بهینه سازي غیر مقید می شود

مسائل بهینه سازي غیر مقید- 1- 6
له بهینه سازي احل مس.اي است که فقط تابع هدف داردلهامسله بهینه سازي غیر مقید،ایک مس

تابع هدف در مسائل بهینه سازي غیر . موم کندهدف را مینیطراحی بنحوي که تابع ید یعنی یافتن بردار متغیرهاي قغیر م
بسیاري از مسائل بهینه سازي غیر . هاي متعددي وجود دارندمقید از نوع توابع غیر خطی هستند وبراي بهینه سازي آنها روش

حلیل بهینه سازي غیر مقید براي حل اینگونه مسائل که در فرایند ت. مقید مسائلی هستند که در آنها تنها یک متغیر وجود دارد
از مهمترین این روشها میتوان به روش هاي زیر اشاره . با چند متغیر بوجود می آیند، توجه ویژه اي در ادبیات علمی شده است

.نمود

روشهاي بهینه سازي یک متغیره-1- 1- 6
روش محدود سازي بازه-6-1-1-1

شناسایی گردیده و سعی می شود بازه مذکور بتدریج تنگتر شود دراین روش محدوده اي که در آن مینی موم وجود دارد
براي یافتن محدوده اي که حاوي مینی موم است گاه از . تا جائیکه محدودة بازة حاوي مینی موم به اندازه کافی کوچک شود

مدنظر باشد باید سه نقطه مقدار تابع هدف و گاه از شیب آن استفاده می شود هرگاه روش یافتن بازه از روي مقدار تابع هدف 
در اینصورت نقطۀ مینی موم بین دو نقطه . را چنان یافت که مقدار تابع در نقطه میانی کمتر از مقدار تابع در نقاط کناري باشد

در روشی که از روي شیب تابع محدودة مینی موم باید بدست بیاید، سعی می شود بازه اي بدست آورده شود .کناري خواهد بود
به این ترتیب نقطه اي در فاصله بازه وجود خواهد داشت . ابتداي آن شیب منفی است و در انتهاي آن شیب مثبت استکه در

روشهاي متعددي براي تسریع در رسیدن به بازة مورد نظر در ادبیات علمی ). نقطه مینی موم است(که شیب آن صفر است 
Goldenو روش جستجوي طالیی Fibonacci، روش bisectionوجود دارد از آن جمله می توان به روشهاي  Section

Searchاشاره نمود.

روش هاي تقریب سازي با منحنی-6-1-1-2
از روي سه نقطه، 2هر گاه محدودة حاوي مینی موم مشخص شده باشد می توان با انطباق تقریبی یک منحنی درجه 

در نزدیکی نقطه مینی موم تقریبی بازه اي را معین نمود که از بازه به این ترتیب می توان. مینی موم تقریبی را بدست آورد
در این محدوده نقطه مینی موم دیگري بدست 2با تکرار انطباق منحنی درجه . قبلی کوچکتر و داراي نقطه مینی موم است
.دقت دلخواه بدست آمده باشدباموم تابع مینیعملیات آنچنان تکرار می شود تا. می آید که به مینی موم واقعی نزدیکتر است

در این روش از مقدار تابع و شیب آن در دو انتهاي بازه . است3روش دیگر براي انطباق منحنی، استفاده از منحنی درجه 
جستجوي . استفاده می شود و مینی موم تابع در این فاصله به روش تحلیلی  بدست می آید3براي ساختن منحنی درجه 

. بر منحنی اصلی تا یافتن دقت دلخواه دنبال می شود3در این روش نیز با تکرار منطبق سازي منحنی درجه مینی موم واقعی
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:روشهاي بهینه سازي چند متغیره- 2- 1- 6
:متغیره جستجو می شود که در آن رابطه زیر برقرار استnدر بهینه سازي مسائل چند متغیره نقطه اي از فضاي طراحی 

)x(f)x(f ** 
.است*Xتغییرات کوچک آن بردار در همسایگی نقطه εبردار متغیرهاي طراحی در نقطه بهینه بوده و *Xکه در آن 

دسته نخست . الگوریتمهاي کالسیک بهینه سازي از نظر نحوه ي گرایش به نقطه ي بهینه به سه دسته تقسیم می شوند 
ه جستجوي نقطه ي بهینه ز الگوریتمها با استفاده از مقدار خود تابع هدف باین دسته ا. به روشهاي مرتبه ي صفر معروفند

. در زمره ي این الگوریتمها می توان به الگوریتم سیمپلکس اشاره نمود. پردازندمی
:زیر است شرحمینی موم یابی در این الگوریتم به ةوحن

.خته می شودنقطه ساn+ 1بعدي با ابعاد nبعدي طراحی، یک حجم nدر فضاي 
. راس حجم بدست آمده ارزیابی می شودn+ 1مقدار تابع هدف در 

:نقطه چه وضغیتی داشته باشد، یکی از سه عمل زیر انجام شودn+ 1بر اساس آنکه تابع هدف در مختصات میانگین -1
د نظر داشته باشد، ئوس حجم مورمقداري کمتر از ر) راس n+ 1نقطه میانگین (xmاگر تابع به ازاء مختصات - الف

توان گفت که نقطه بهینه توسط حجم ساخته شده احاطه شده است، لذا در این حالت عمل انقباض به مفهوم کوچک کردن می
.صورت می گیردxmحجم پیرامون نقطه 

ه آن است ه نکرده باشد ، نقطه اي که بیشترین مقدار تابع هدف متعلق بطاگر حجم ایجاد شده ، نقطه ي بهینه را احا-ب
این کار باید چندان تکرار شود تا نقطه ي بهینه توسط حجم بدست . می کند عوضxmجاي خود را با قرینه خود نسبت به 

. به این کار عمل انعکاس می گویند . آمده احاطه شود 
این عمل بر . گیرد عمل انعکاس نتوان نقطه ي بهینه را به دام انداخت ، عمل انبساط صورت می nچنانچه با انجام -ج

گیرند جم از نقطه ي میانگین فاصله ي میخالف انقباض صورت می گیرد و آن به این مفهوم است که نقاط تشکیل دهنده ي ح
.تا بتوانند فضاي بزرگتري را براي جستجو ایجاد کنند 

محاصره نقطه ي ه يسپس با عمل انقباض حلق. عمل انعکاس وانبساط آنقدر تکرار می شوند تا نقطه ي بهینه به دام افتد 
مالحظه . بهینه تنگ تر می شود تا جائیکه با معیار همگرایی مفروض، حجم ایجاد شده به اندازه ي کافی کوچک شده باشد 

. از مقدار تابع هدف استفاده می شود به صرفاًمی شود در این الگوریتم و الگوریتمهاي مشا
ۀدر این دسته از الگوریتمها نقط. دسته دوم از الگوریتمهاي بهینه سازي بدون قید ، الگوریتمهاي مرتبه یک نام دارند 

. می شودآن جستجو) گرادیان(بهینه با استفاده از مقدار تابع هدف و مشتق 
مسائل غیر مقید، به دنبال نقطه اي از فضاي طراحی هستند که در آن شیب تابع روشهاي بهینه سازي چند متغیره در

. چنین نقطه اي نقطه مینی موم تابع نامیده می شود. هدف در تمام جهات صفر است
در این دسته روشها با فرض آنکه . دسته سوم از روشهاي بهینه سازي غیر مقید، روشهاي مرتبه دوم یا نیوتنی نام دارند

:ئله بهینه سازي را بتوان بصورت تقریبی به فرم زیر نوشتمس

~~~~~ 2
1

XHXXCZMin TT 

.و معادل صفر قراردادن آن بدست می آیدXنقطه مینی موم از مشتق گیري نسبت به 

~
1

~~
CHX 

گاه بخاطر خوش رفتار نبودن کاري وقت گیر و از نظر محاسباتی پیچیده است وHاما از آنجا که یافتن ماتریس هسین 
، یافتن معکوس براي آن کاري دشوار می شود، روشهایی مبنی بر یافتن ماتریس هسین تقریبی و یایافتن ماتریس Hماتریس

براي یافتن ماتریس تقریبی DFPاز آن جمله می توان به روش . تقریبی معکوس هسین در ادبیات علمی پیشنهاد شده اند
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چنانچه تابع هدف با هر تعداد متغیر از .براي یافتن ماتریس تقریبی معکوس هسین اشاره نمودBFGSش هسین ونیز به رو
.باشد، این روش در یک گام جواب بهینه را پیدا می کند2مرتبه 

: روشهاي بهینه سازي مقید- 2- 6
خاطر شرایط ویژه اي در مسائل مهندسی ببویژِه، . د مسائل مقید هستناًاشاره شد مسائل بهینه سازي غالبکه قبالًهمچنان

روي در مسائل بهینه سازي مقید جواب بهینه . ئل بهینه سازي از نوع مقید هستند، مساکه هر طرح مهندسی باید دارا باشد
ز فضاي قابل قبول متمرکز هاي مسائل مقیدجستجوي خود را روي مراز این رو الگوریتم. مرز فضاي قابل قبول واقع است

راه حل هاي روشهاي بهینه سازي مقید نیز همچون روشهاي بهینه سازي غیر مقید به سه دسته مرتبه صفر ، مرتبه . میکنند
از آنجا که اغلب روشهاي بهینه سازي کالسیک روشهاي مرتبه یک هستند و معموالً. یک و مرتبه دو تقسیم بندي می شوند 

در اینجا به ذکر مهمترین روشهاي مرتبه یک بسنده . اده قرار می گیرند روشهاي مرتبه صفر و مرتبه دو بسیار کم مورد استف
. می شود 

Quadratic Programming(QP)روش برنامه ریزي مرتبه دو-6-2-1

:هر گونه مسئله بهینه سازي به صورت ترکیبی ازتابع هدف مرتبه دو قیود خطی به صورت زیر تعریف شده باشد 

0
..

2
1






x

baxTS

DXXCXZMin T

فضاي طراحی فضاي محدب بوده و از حل الگوریتم فوق در صورت داشتن مثبت معین باشد Dبه شرط آنکه ماتریس 
راه حل مشخصی دارد که در اکثر کتابهاي بهینه سازي QPالگوریتم .جواب بهینه منحصر بفرد بدست می آید جواب، 

فضاي قابل ) محل تقاطع قیود(جواب بهینه را روي یکی از رئوس این الگوریتم . تشریح شده است صالًفم.....و ) وئرا(،)آرورا(
. قبول طراحی جستجو می کند 

نیست ، اما با خطی سازي قیود آن و با استفاده از تقریب تابع مرتبه دو به جاي QPگاهی مسئله بهینه سازي به صورت 
اخت به نحوي که با حل مسئله تقریبی بتوان در به صورت تقریبی از مسئله اصلی سQPآن ، می توان یک مسئله تابع هدف 

سپس عملیات تقریب سازي را در نقطه جدید طراحی مجدداً. فضاي طراحی نقطه اي را نزدیک به نقطه بهینه بدست آورد 
آن به عنوان یک زیر مسئله از مسئله اصلی ساخته می شود و با حل QPتکرار نمود و نقطه بهتري را بدست آورد گاهی مسئله 

می توان رفته رفته به جواب بهینه مسئله QPدر هر صورت با تکرار حل مسئله .به یافتن جواب مسئله اصلی کمک می شود 
.اصلی نزدیکتر شد

Gradient Projection Method: روش گرادیان تصویر شده - 6-2-2

یک نقطه روي مرز Aهر گاه نقطه .نشان داده شده است 1اساس روش گرادیان تصویر شده به صورت شماتیک در شکل 
هدف نباشد ، می توان با تصویر معکوس گرادیان تابع هدف روي امتداد فضاي قابل قبول باشد و مرز مورد نظر مماس بر تابع

. قابل قبول رسید فضاي) Vertex(را بدست آورد و در آن امتداد آنچنان پیش رفت که به راس Sجستجوي مرز ، امتداد بردار
. را در امتداد مرز دیگري بدست آورد و عملیات جستجو را تا رسیدن به جواب بهینه بدست آورد Sاینجا می توان بردار در 

هرگاه براي نقطه اي روي مرز فضاي قابل قبول ، گرادیان قید و تابع هدف موازي یکدیگر باشند ، به عبارت دیگر کنتورهاي 
. به صورت معکوس گرادیان تابع هدف منظور می شود ) Sبردار(بردار جستجو . تابع هدف مماس بر مرز مورد نظر باشد 

آنقدر Sچنانچه با حرکت جزئی در امتداد بردار جستجو قید مورد نظر نقض نشود ، می توان فرایند جستجو را در امتداد بردار 
ینه سازي پیدا شده است در صورتیکه با حرکت در این حال نقطه جدیدي براي ادامه به. ادامه داد تا با یکی از قیود تالقی کند 
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جزئی در امتداد معکوس گرادیان تابع هدف ، قید مورد نظر نقض شود ، نقطه تماس تابع هدف و مرز فضاي قابل قبول ، نقطه 
.بهینه خواهد بود 

روش گرادیان تصویر شده1شکل 

Feasible Usable Direction: روش جهت قابل قبول -6-2-3

روش گرادیان تصویر شده براي مواردي که قیود به صورت خطی هستند و یا انحناي کمی دارند ، روش مؤثر و خوبی است 
همچنانکه در شکل زیر مشاهده میشود ،حرکت درامتداد گرادیان (اما هنگامی که مرز فضاي قابل قبول منحنی الخط باشد ، 

.بول منتهی می شود به نقاط طراحی غیر قابل ق) Sبردار (تصویر شده 

روش جهت قابل قبول2شکل

را Sمنتهی شود ، می توان بردار ) Feasible(باشد و جواب به نقطه قابل قبول ) Usable(قابل کاربرد Sبراي آنکه بردار 
ی باید ایجاد نمود این که چه میزان انحراف از وضعیت قبل. بدست آید 'Sقدري به سمت فضاي قابل قبول متمایل کرد تا بردار 

بدست آورد ، از طریق حل یک 'Sتا ضمن ورود به فضاي قابل قبول ، حداکثر کاهش در تابع هدف را به ازاي حرکت در امتداد 
. زیر مسئله برنامه ریزي خطی بدست می آید 

آن به نقاطی در داخل به این ترتیب در هر مرحله از اجراي این الگوریتم برداري پیدا می شود که با حرکت در امتداد
عملیات جستجو با این ترتیب آنقدر ادامه . شودمیبا یکی از مرزها متوقف 'Sیا با تالقی بردار . فضاي قابل قبول می توان رسید 

. می یابد تا جواب بهینه بدست آید 

:روشهاي تبدیلی در بهینه سازي مقید -6-3
هرگاه تابع الگرانژ یک مسئله مقید به صورت زیر . مسئله غیر مقید است یکی از راههاي حل مسائل مقید ، تبدیل آن به 

:تعریف شود 
 )()( xgxfL jj
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jام به صورت تساوي با صفر ارضاء می شود و در این صورتjو آنگاه با عنایت به اینکه در نقطه بهینه یا تابع قید 

. تابع قید به صورت نامساوي ارضاء می شود که در این صورت ضریب الگرانژ مربوطه باید صفر باشد تواند غیر صفر باشد و یا می

)(0می توان گفت که xg jj و از آن نتیجه گرفت که مینیمم تابع الگرانژLموم تابع با مینی)(xf لذا . یکی است
اما از آنجا که . مینیمم شود x)(و)(راي حل مسئله بهینه سازي مقید آن است که تابع الگرانژ با متغیرهايیک راه ب

افزودن ضرائب الگرانژ به عنوان متغیرهاي جدید موجب بزرگتر شدن حل مسئله بهینه سازي می شود ، می توان راه حل 
در ادبیات علمی به جاي آنکه ضرائب الگرانژ را مجهول در نظر بگیرند ، آنها را به صورت مقادیر . ن پیشنهاد نمود دیگري براي آ

به این ترتیب تابع تقریبی جدیدي از متغیرهاي طراحی به دست . وارد تابع الگرانژ می نمایند ) بنا به صالحدید کاربر(معلوم 
براساس اینکه مقادیر ضرائب الگرانژ چگونه . ي آن مینیمم تابع هدف بدست می آید می آید که تصور می شود با مینیمم ساز

. حداقل سه نوع روش تبدیلی عمده در ادبیات علمی مطرح می باشند . ن شوندوارد تابع الگرانژ بشوند و مقادیر آنها چگونه تعیی
. در اینجا به اجمال به ذکر این سه روش پرداخته می شود 

:تابع جریمه خارجی روش-6-3-1
در روش تابع جریمه خارجی ضرائب الگرانژ به صورت ضرائب جریمه و بسته به میزان نقض شدگی قیود وارد مسئله 

تابع جریمه در این روش به . در این روش ارضاء قیود از طریق اعمال جریمه بر نقض شدگی آنها صورت می پذیرد . شوند یم
: صورت زیر تعریف می شود 

     








  
 




1 1

22

i

m

j
i xgxhrP

)(0در رابطه فوق با توجه به اینکه قیود تساوي  xh0باید ارضاء شود ، هر گونه مغایرت)( xh به عنوان خطاي
. د مسئله تلقی می شود و تابع جریمه به صورت تابعی از مجذور آن ، مسئله نقض شدگی قیود تساوي را در نظر می گیر

)(0همچنین از آنجا که قیود نامساوي xg j باید مقادیر کمتر از صفر داشته باشند ، هر گونه نقض شدگی قیود که به

xg)(مفهوم مقدار مثبت داشتن قید است به صورت j


. نمایش داده شده و مجذور آن وارد تابع جریمه می شود 
شروع می شود و پس از یافتن نقاط بالنسبه نزدیک به مینیمم تابع (r)ب یک پارامتر جریمه کوچک الگوریتم با انتخا

یعنی جریمه بیشتري را به ازاي نقض شدگی ها به مسئله . تنگتر می کندrهدف در هر مرحله حلقه جواب را با بزرگتر نمودن 
عملیات تا . فضاي قابل قبول طراحی است ، پیدا می کند به این ترتیب نقاط بهتري را که نزدیکتر به . تحمیل می کنند 

.کمتر باشد ، ادامه می یابد ) 001.0مثالً(رسیدن به جوابی که نقض شدگی قیود آن از پارامتراز پیش تعیین شده 

:روشهاي تابع جریمه داخلی -6-3-2
ان عمل کنند که نگذارند هیچ قیدي نقض نبی تابع الگرانژ آنچاین روشها بر این مبنا طراحی شده اند که در مینیمم یا

حل مسئله در این الگوریتم ها از نقطه قابل قبول در . یا سد گفته می شودBarrierاز همین رو به این روشها روشهاي . شود 
معروفترین روشهاي تابع توابع جریمه معکوس و لگاریتمی که در زیر معرفی می شوند دو نوع از. فضاي طراحی شروع می شود 

: جریمه داخلی هستند 

تابع جریمه معکوس 
)(

11
xgr

P
j

تابع جریمه لگاریتمی  ))(log(
1

xg
r

P j
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بهینه با توجه به اینکه در نقطه بهینه قیود فعال مقدار صفر بخود می گیرند ، در هر دو روابط فوق با نزدیک شدن به نقطه 
هر چه به نقطه بهینه نزدیکتر که روي مرز فضاي قابل قبول خواهد بود ، تابع جریمه به سمت بینهایت میل می کند و لذا

خیلی بزرگ شدن زمی شود تا اثرات بدرفتاري تابع جریمه ناشی اتر جریمه نامیده می شود نیز زیادکه پارامrشویم مقدار می
شروع می شود  پس از یافتن rبنابر این عملیات بهینه یابی با مقدار معقولی براي . تفع نماید تابع معکوس یا لگاریتمی را مر

عملیات جستجو تا یافتن نقطه بهینه در نزدیکی مرز . ، مجددا نقطه بهینه جدید جستجو می شود rنقطه بهینه ، با افزودن 
ه در فرموالسیون تابع جریمه مالحظه می شود ، در این روشها همچنانک. دامه می یابد افضاي قابل قبول و نقطه بهینه مسئله 

زیرا با ارضاء شدن آنها تابع جریمه بینهایت خواهد شد و حل مسئله دچار مشکل . نمی توان قیود تساوي را وارد مسئله نمود 
.می شود 

Augmented Lagrangian: روشهاي الگرانژین توسعه یافته -6-3-3

: مه به صورت زیر نوشته می شود در این روش تابع جری

  
2

)()( 2
jji grhrP 

و0j،0jrکه در آن وr  پارامترهاي متعلق بهj امین قید نامساويi روشهاي . امین قید تساوي هستند
براي مسائل با قیود نامساوي رابطه Fletcherبطور مثال . در رابطه فوق پیشنهاد شده اند `rو مختلفی براي منظور کردن
:زیر را پیشنهاد نموده است 
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)

2
( j

j
m

j
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rروشن است که در پیشنهاد فوق
j

j 2


 
هر چند . ر نظر گرفته شده است کسان دفرض شده و براي همه قیود ی

با مشتق گیري از تابع الگرانژ و مساوي صفر قرار دادن آن در . هاي غیر یکسان نیز اختیار نمود rتوان براي قیود مختلف می

jjjنقطه بهینه می توان به رابطه زیر رسید rg2 0و با توجه به شرط مکملjj g غیر منفی بودن وj

:تعریف زیر را داشت jتوان برايمی   ,2max jjj rg . به این ترتیب در هر چرخه می توان مقداري براي
در این روش . ضریب الگرانژ منظور نمود و الگوریتم به صورت خودکار مقادیر جدیدي براي ضرائب الگرانژ بدست می آورد 

. نیست و الگوریتم دچار بدرفتاري ناشی از بزرگ شدن تابع جریمه نمی شود rمقادیر بزرگ پارامتر جریمه انتخاب نیازي به 

نتیجه گیري-7
و برخی از در این تحقیق، بطور جامع مسئله بهینه سازي طرح و یا طراحی بهینه سامانه ها مورد توجه قرار گرفت

این روش ها از جمله روشهاي پرطرفدار و پرکاربرد هستند که در بیشتر مسائل . بهینه سازي معرفی شدمهمترین روشهاي
.بهینه سازي علی الخصوص مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند

قدردانی-8
انجام ي این گزارش در گردآوررا راهنمایی هاي فراوانی بر خود الزم می دانم که از جناب آقاي دکتر علیرضا حبیبی که 

.، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشمدادند
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