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 چىیذُ

 ًتیهط الگَسیتن جذیذ، الگَسیتن. اػت جذیذ ػبصی ثْیٌِ الگَسیتن یه اسصیبثی ٍ اسائِ همبلِ ایي ّذف

 ایي. اػت رسات ػبصی ثْیٌِ الگَسیتن ٍ طًتیه الگَسیتن اص تشویجی ًَػی الگَسیتن ایي. داسد ًبم پشًذگبى

 ؿشح سا ّشدٍ ّبی ٍیظگی ؿذى تشویت چگًَگی ػپغ. پشداصد هی الگَسیتن دٍ ضؼف ٍ لَت ًمبط ثِ همبلِ

 اػتبًذاسد ػبصی ثْیٌِ هؼئلِ ّـت اص اػتفبدُ ثب الگَسیتن ّشػِ. وٌذ هی ثیبى سا الگَسیتن جضئیبت ٍ دادُ

 دس ثشتشی وبسآیی پشًذگبى، طًتیه الگَسیتن وِ ؿَد هی دادُ ًـبى. ؿًَذ هی همبیؼِ ّن ثب هَضَع ادثیبت

 ثْیٌِ یب طًتیه الگَسیتن ثِ ًؼجت ثیـتشی وبسآیی حبالت، ثمیِ% 55 دس. داسد ؿذُ تؼت حبالت% 75

 عَس ثِ ًیض آیٌذُ دس هوىي ثْجَدّبی. ًیؼت دیگش الگَسیتن دٍ اص ثذتش حبلتی ّیچ دس ٍ داؿتِ رسات ػبصی

 .ؿًَذ هی ثشسػی خالصِ

.   

 

 ،ثْیٌِ ػبصی رساتّب ؿجبّت پشًذگبى، طًتیه،الگَسیتن الگَسیتن   ٍاطگبى ولیذی:
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 همذهِ  -1

. اػت رسات ػبصی ثْیٌِ ٍ طًتیه یّب الگَسیتن اص تشویجی الگَسیتن ایي. وٌذ هی هؼشفی سا گشٍّی طًتیه الگَسیتن همبلِ ایي

 .ؿًَذ هی اسصیبثی ػبصی ثْیٌِ اػتبًذاسد هؼبئل عشیك اص الگَسیتن ّشػِ

 طًتیه، تىبهل، صیؼتی ّبی تئَسی ،[1] سػیذ ؿْشت ثِ John Holland تَػظ 77 دِّ اٍاػظ دس وِ طًتیه الگَسیتن

 هؼئلِ یه ثشای سا ثْیٌِ حلی ساُ اوتـبفی عَس ثِ ِو وٌذ هی ادغبم سایبًـی الگَسیتن یه دس سا جْؾ ٍ عجیؼی اًتخبة

. اػت وشٍهَصٍم یه ؿبهل اصَال وِ ؿَد هی دادُ ًـبى طًَم یه تَػظ هؼئلِ یه ثشای هوىي حلی ساُ. وٌذ هی جؼتجَ

 ؿبهل جْؾ. ؿَد هی اػتفبدُ ّب وشٍهَصٍم تغییش ثشای ًیض تمبعغ ٍ جْؾ. اػت طى ًبم ثب همبدیشی ؿبهل وشٍهَصٍم ایي

 .ثبؿذ هی طًتیىی ّبی ٍیظگی اص هیضاًی تجبدل ؿبهل تمبعغ. ّبػت وشٍهَصٍم دس تصبدفی وَچه غییشاتت

 هی ایجبد تصبدفی عَس ثِ جوؼیت. یبثٌذ هی تىبهل صیش صَست ثِ ّب وشٍهَصٍم اص جوؼیتی ،(GA) طًتیه الگَسیتن یه دس

 وِ صهبًی تب فشآیٌذ ایي. ؿًَذ هی تَلیذ آًْب تمبعغ ٍ ْؾج ٍ افشاد تشیي ثشاصًذُ هىشس اًتخبة عشیك اص جذیذ ّبی ًؼل. ؿَد

 ایي تغییشات ٍ جضئیبت. یبثذ هی اداهِ ّب ًؼل اص هحذٍدی تؼذاد تب یب سػیذُ هغلَة ثشاصًذگی ثِ ّب وشٍهَصٍم اص یىی

 [.5] اػت گشفتِ لشاس ثشسػی هَسد صیبدی تحمیمبت دس الگَسیتن

 ػبصی ثْیٌِ وِ اًذ وشدُ عشاحی جبلجی اوتـبفی ػبصی ثْیٌِ الگَسیتن James Kennedy    ٍ   Russell Eberhart   اخیشا،

 ایي طًتیه، الگَسیتن ثب هـبثِ. اػت ؿذُ آٍسدُ[ 5] دس ًیض الگَسیتن ایي جذیذ تغییشات ٍ جضئیبت[. 3] داسد ًبم رسات دػتِ

 .اػت ؿذُ گشفتِ الْبم صیؼتی ّبی پذیذُ اص ًیض الگَسیتن

 جؼتجَ فضبی دس سا هوىي حلی ساُ ّشرسُ،. اػت گشفتِ لشاس اػتفبدُ هَسد رسات اص ای دػتِ ،(PSO) اترس ػبصی ثْیٌِ دس

 دػت ثِ هـخص تبثغ یه همذاس ثْتشیي تب ؿَد هی تٌظین ّوؼبیگبًؾ ٍ خَد تجشثِ ثشعجك ّشرسُ هىبى ٍ دّذ هی ًـبى

 .آیذ

 اص اػتفبدُ ثب سا الگَسیتن ّشػِ ثخؾ، ػَهیي دس. وٌین یه هؼشفی سا پشًذگبى طًتیه الگَسیتن همبلِ، ایي ثخؾ دٍهیي دس

 الگَسیتن آیٌذُ ساّىبسی ٍ گیشی ًتیجِ ثِ ًْبیی ثخؾ دس ٍ وشدُ همبیؼِ هَضَع ادثیبت اػتبًذاسد ػبصی ثْیٌِ هؼبئل

 .ؿَد هی پشداختِ( GFA) پشًذگبى طًتیه
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 پشًذگبى طًتیه الگَسیتن -5 

 GA ٍ PSO همبیؼِ  -1-5

 ّب ؿجبّت 1-1-5

 اص ّبیی دػتِ ؿبهل ّشدٍ آًْب. ػبصد هی هوىي سا الگَسیتن دٍ ایي تشویت وِ داسد ٍجَد GA ٍ PSO ثیي ٍاضحی استجبط

 اػذاد اص ّبیی آسایِ اػت هوىي ٍلی. ّؼتٌذ ثیتی ّبی سؿتِ ّب وشٍهَصٍم هؼوَال. ّؼتٌذ هَسدًظش هؼئلِ ّبی حل ساُ

 اػذاد اص ای هجوَػِ هؼوَال وِ داسد هىبًی چٌذثؼذی فضبی یه دس PSO دس رسُ یه دیگش، عشف اص. ثبؿٌذ ًیض حمیمی

 ٍ ّب وشٍهَصٍم ّن همبلِ، ایي دس[. 5] وشد هـخص ّب ثیت اص ای هجوَػِ ثب سا هىبى تَاى هی تغییش، ًَػی ثب. اػت حمیمی

 .ّؼتٌذ رسات ّبی هىبى ثب تٌبظشه ّب وشٍهَصٍم. گیشین هی ًظش دس حمیمی اػذاد اص ّبیی آسایِ سا رسات ّبی هىبى

 هىبى آًْب، دس وِ ّؼتٌذ گؼؼتِ صهبًی ّبی گبم ثب هتٌبظش ّب ًؼل ایي وٌٌذ، هی تغییش ّشًؼل دس ّب وشٍهَصٍم وِ آًجب اص

 .وٌٌذ هی تغییش رسات ّبی

 .ؿَد ثْیٌِ ثبیذ PSO الگَسیتن دس وِ اػت تبثؼی ثب هتٌبظش طًتیه الگَسیتن ثشاصًذگی تبثغ

 ّب تفبٍت  5-1-5

. وٌٌذ هی تغییش تصبدفی تمبعغ ٍ جْؾ عشیك اص ّب وشٍهضٍم. اػت هشتجظ افشاد تغییش ًحَُ ثِ الگَسیتن دٍ ثیي اصلی تفبٍت

 تبوٌَى رسُ هىبى ثْتشیي دس هشاوض ایي اص یىی وِ وٌٌذ هی تغییش جزاثیت هشوض دٍ ثیي تصبدفی ًَػبى عشیك اص ّشرسُ ٍلی

 ثْتشیي رسُ یه دیگش هشوض[. 5] اػت رسُ تجشثی داًؾ ثشپبیِ وِ چشا ؿَد؛ هی ًبهیذُ  ؿٌبختی هَلفِ هؼوَال اهش ایي. اػت

 داًؾ ثشپبیِ وِ چشا ؿَد؛ هی ًبهیذُ اجتوبػی هَلفِ هؼوَال اهش ایي. اػت آى ّوؼبیگی دس رسات تَػظ ؿذُ یبفتِ هىبى

 اگش. ؿَد هی ًبهیذُ ػشاػشی ثْتشیي ؽسٍ ایي ثبؿذ، دػتِ ول رسُ یه ّوؼبیگی اگش. اػت اجتوبع دس ؿذُ تجبدل

 .داسد ًبم هحلی ثْتشیي ثبؿذ، هحذٍدتش رسُ ّوؼبیگی

 اص لضٍهب وشٍهَصٍم اػت هوىي وٌین، ؿٌبػبیی فشصًذاى ثب سا ٍالذیي اگش. ثبؿذ هی PSO اص تش تصبدفی GA وِ اػت ثذیْی

 اص وشٍهَصٍم ثْتشیي ثشاصًذگی اػت هوىي حتی. ثبؿذ داؿتِ ثذتشی ثشاصًذگی اػت هوىي. ًیبثذ ثْجَد تمبعغ یب جْؾ عشیك

 سٍؽ ایي دس. وٌٌذ هی اػتفبدُ گشایی ًخجِ اص هؼوَال طٍتیه ّبی الگَسیتن دلیل، ثذیي. یبثذ تملیل دیگش ًؼل ثِ ًؼل یه

 چشا اسًذ؛ًذ گشایی ًخجِ ثِ ًیبصی ّبPSO .ثوبًٌذ ثبلی تغییش ثذٍى ثؼذی ًؼل تب ّؼتٌذ، ثْتشیي ًؼلی دس وِ فشدی چٌذ ثبیذ

 .ؿًَذ ًوی دادُ دػت اص ّیچگبُ لجلی ّبی ثْتشیي وِ

 سا جؼتجَ ؿذت ثِ اًذ، ؿذُ پیذا لجل وِ همبدیشی. ّؼتٌذ ًَسدی تپِ تش پیـشفتِ ّبی ًؼخِ ثب هـبثِ PSO دالیلی، ثِ

 تغییشات رات آًْب. شًذگی هی ًـأت آًْب اص تغییشات وِ ّؼتٌذ ثٌیبًی تٌْب لجلی همبدیش ّب،GA دس. دٌّذ هی لشاس تبثیش تحت

 سا ّب آى گبّب ٍلی ؿَد، جضئی ّبی حل ساُ تشویت ثِ هٌجش ّبGA دس تمبعغ اػت هوىي اگشچِ. دٌّذ ًوی لشاس تبثیش تحت سا

 .سیضد هی ّن ثِ

 وبفی اًذاصُ ثِ تبثؼی تَػظ اػت هوىي ایٌىِ دلیل ثِ ٍلی ثبؿذ، تش ػشیغ طًتیه الگَسیتن اص PSO وِ اػت ایي هب اًتظبس

 .داسد ووتشی همبٍهت ثیفتذ، تلِ ثِ ًبهٌظن
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 پشًذگبى طًتیه -  3-1-5

 اص تشویجی دسهمبثل. اػت آٍس صیبى حتی ٍ ثَدُ غیشضشٍسی الگَسیتن یه ّشگبم دس GA ٍ PSO وبسگیشی ثِ داسین ثبٍس

 پشًذگبى طًتیه سا تنالگَسی ایي هب. داسد ای جذاگبًِ GA ٍ PSO فبصّبی وِ این وشدُ عشاحی PSO ٍ طًتیه الگَسیتن

 دادُ ًوبیؾ جذاگبًِ GA ٍ PSO فبصّبی ثب تشویجی سٍؽ چٌیي هضایبی وِ اػت ایي تحمیك ایي اصلی ّذف. این ًبهیذُ

 .وٌین هی همبیؼِ دیگش ّبی الگَسیتن ثب سا آى هٌظَس ثذیي. ؿَد

 تؼذاد دس رسات ػبصی ثْیٌِ فبص اجشای ػپغ ٍ تىشاس هحذٍدی تؼذاد دس طًتیه الگَسیتن فبص اجشای عشیك اص پشًذگبى طًتیه

 گشفتِ ًظش دس تىشاس 57 ّشیه فشض پیؾ عَس ثِ ٍلی اػت، تٌظین لبثل ّشفبص دس تىشاس تؼذاد. وٌذ هی ػول تىشاس هحذٍدی

 .ؿَد هی تىشاس گیشد، اًجبم تىشاس تؼذاد حذاوثش وِ صهبًی تب فشآیٌذ ایي. ؿَد هی

 ثب گبٍػی تَصیغ یه اص ٍ ثَدُ  افضایٌذُ ّب جْؾ. وٌذ هی اػتفبدُ ای ًمغِ ته تمبعغ ثب ای هؼبثمِ اًتخبة اص GA فبص

 .اػت 7.17 پیـفشض جْؾ ًشخ. ؿَد هی اًتخبة ػبصی ثْیٌِ اص( 7.71 هؼوَال) ثبثت وؼشی هؼیبس اًحشاف

 ایٌشػی، ػبعثشا رسات. ؿًَذ هی ثٌذی گشٍُ 7 پیـفشض اًذاصُ ثب ّوؼبیگی ًبم ثب ّبیی هجوَػِ دس رسات ،PSO فبص دس

 ؿذُ هاللبت هىبى ثْتشیي ػوت ثِ هـبثِ ًیشٍیی ٍ ؿذُ هاللبت لجال هىبى ثْتشیي ػوت ثِ تصبدفی ٍ هبًٌذ فٌش ًیشٍیی

 فٌشهبًٌذ ًیشٍی وٌٌذ، هی حشوت دیگشی هىبى ثِ هىبى اص رسات وِ ّشثبس. وٌذ هی حشوت اؽ ّوؼبیگی دس اػضبی تَػظ

 اص رسات ػشػت حذاوثش .ؿًَذ هی اصالح تصبدفی دسصذی ثب ؿخصی ّبی هىبى ثْتشیي ٍ ؿذُ ثبثت ٍ ّوؼبیگی پیشاهَى

 عی جؼتجَ فضبی ول اص ًیوی اص ثضسگتش گبهی ًجبیذ رسُ یه دیگش ثیبى ثِ. وٌذ ًوی تجبٍص رسات ّبی هحذٍدُ ثیي فبصلِ ًین

 .وٌذ

 دیگش تحمیمبت -4-1-5

Eberhart and Shi [4] ػٌبصش وٌٌذ هی تبویذ ٍ وشدُ ثشسػی سا رسات ػبصی یٌِثْ ٍ طًتیه الگَسیتن ثیي ّبی ؿجبّت 

 Castelli, Manzoni, and پیـٌْبدیِ، ایي ثب ّوضهبى. ؿًَذ گشفتِ وبس ثِ دیگش الگَسیتن دس ثبیذ الگَسیتن یه

Vanneschi [5] اػتفبدُ طًتیه الگَسیتن دس رسات ػبصی ثْیٌِ حبفظِ ػٌبصش اص وِ دٌّذ هی لشاس هشجغ سا ًَیؼٌذگبًی 

 وشدُ ٍاسد رسات ػبصی ثْیٌِ الگَسیتن دس سا جْؾ وِ وٌذ هی اؿبسُ ًَیؼٌذگبًی ثِ Engelbrecht [2] ّوچٌیي. اًذ وشدُ

 .اًذ

 یه دس رسات ػبصی ثْیٌِ ّن ٍ طًتیه الگَسیتن ّن اٍ، تحمیك دس. اػتJuang [6 ] هب تحمیك ثب تحمیك تشیي هـبثِ

( دیگش اوتـبفی الگَسیتن ًَػی) ػصجی ؿجىِ یه ٍصى اًتؼبة ثشای َسیتنالگ ایي اص Juang. اًذ ؿذُ ادغبم الگَسیتن

 ػبصی ثْیٌِ ثخؾ Juang اٍ، دٍگبًِ الگَسیتن دس. ػٌجذ هی ػصجی ؿجىِ وبسآیی ثشپبیِ سا خَد الگَسیتن ٍ وشدُ اػتفبدُ

 ّب ًخجِ ایي اص ػپغ. وٌذ هی اجشا( ثْجَدیبفتِ ّبی ًخجِ ًبم ثب) طًتیه الگَسیتن ّبی وشٍهَصٍم ثْتش ًیوِ سٍی تٌْب سا رسات

 ثْجَدیبفتِ ّبی ًخجِ ٍ دادُ تـىیل سا ثؼذی ًؼل اص ًیوی ؿذُ، ایجبد فشصًذاى. ًوبیذ هی اػتفبدُ ٍجْؾ تمبعغ اًتخبة، دس

 .ثَد خَاٌّذ جوؼیت دیگش ًیوِ

 یه دّین ًـبى وِ ػتا ایي تحمیك ایي دس هب ّذف. اػت پیچیذُ حذ اص ثیؾ ًیض Juang الگَسیتن حتی هب، دیذگبُ اص

 .ثبؿذ هی وبفی GA ٍ PSO ّبی وبػتی ججشاى ثشای ػبدُ چٌذفبصی الگَسیتن
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 آصهبیـبت  -3

 تب گشفتِ   ػبدُ  هؼبئلی اص   هؼبئل ایي  . گشفت لشاس اػتفبدُ هَسد الگَسیتن ػِ وبسآیی اسصیبثی ثشای هؼئلِ ّـت ول دس

 اسصیبثی هؼبئل هؼبئل، ایي. ؿَد یبفتِ دػت ّشالگَسیتن ػولىشد چگًَگی صا ؿفبف صَیشی ت ثِ تب اًذ ؿذُ اًتخبة پیچیذُ

  [. 9 ،8 ،7] اًذ  ؿذُ عشاحی  ػبصی  ثْیٌِ ّبی الگَسیتن وبسآیی تؼت ّذف ثب وِ ّؼتٌذ هؼیبس الگَسیتن

 :اًذ گشفتِ لشاس اػتفبدُ هَسد صیش هؼبئل

 
1. Spherical     f( )=                                                               where      -100 1-  

 

2.Ackley      f(x)= -20 exp (-.02 )- exp ( )+20+e      where -30  

 

3.Griewangk   f( ) = -  -  + 1                            where -500  

 

4. Michalewicz    f( ) = - 
2m                               

where  m= 10 , 0  

 

5. Rastrigin       f( ) = 10n +  – 10 cos (2 ))                 where    -5.12  

 

6. Rosenbrock    f( ) =  -  )
2  

+ (  - 1)
2
)             where -2.048  x ≤2.0487 

 

7.S chwefel    f( )  =  418.9829 n -  sin (  )                     where -500    

 

8. Shekel          f( )  =                            where  -10     30 

 

Where       =    

C =  

 
 
 
 
  

 هَسد فَق سٍاثظ دس n=10 همذاس ّشحبلت، دس. آهذ دػت ثِ صفش fّش ثشای همذاس حذالل. اػت f ػبختي حذالل ّذف

 اصای ثِ ّشالگَسیتن ،n=10 ایٌىِ دلیل ثِ. ؿذ اًتخبة 56 خغب ٍ آصهبیؾ ثشاػبع جوؼیت اًذاصُ. گشفت لشاس اػتفبدُ

 وبسآیی ثْتشیي ّشاجشا، اص ثؼذ. ثَد گبم 57777 ؿبهل ّشهؼئلِ ثشای الگَسیتن ّشاجشای. ؿذ اجشا ثبس 57 ّشهؼئلِ

 تحلیل سٍؽ ایي. ؿذ گشفتِ دسًظش اجشاّب توبم دس همبدیش ایي هیبًگیي ّشالگَسیتن، اصای ثِ ػپغ. ؿذ رخیشُ الگَسیتن

 .ػبصد هی هوىي ّشهؼئلِ ثشاػبع سا ّشالگَسیتن وبسآیی هتَػظ
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 َیبی هؼوَلسفتبس پ -1-3

اجشاّبی وِ سفتبس صهبًی هؼوَلی ًـبى دادًذ دس اداهِ آٍسدُ ؿذُ اًذ. ثِ دلیل هحذٍدیت دس فضب، تٌْب خالصِ ای اص ًتبیج دس 

 [ هشاجؼِ ًوبییذ.17] Brooksّشحبلت اسائِ ؿذُ اػت. ثشای جضئیبت ثیـتش ثِ 

دس جْتی حشوت هی وٌذ وِ دٍ الگَسیتن دیگش هَفك ثِ ثشای هؼئلِ وشٍی، الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات ؿشٍع خَثی داؿتِ ٍ 

دػتیبثی ثِ آى ًـذًذ. اوثش ثْجَدّبی پیـٌْبدی دس الگَسیتن طًتیه پشًذگبى، ٌّگبهی وِ دس حبلت ثْیٌِ ػبصی رسات ػول 

شاسّبی هی وشد، تحمك یبفت وِ ثبػث ؿذ اص الگَسیتن طًتیه فبصلِ ثگیشد. ّشدٍ الگَسیتن طًتیه ٍ پشًذگبى دس عَل تى

 هتوبدی ثْجَد یبفتٌذ. ٍلی ّیچ یه لبدس ثِ سػیذى ثِ الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات ًجَدًذ.

، الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات ؿشٍػی ػشیغ داؿت، ٍلی ثِ صٍدی دس ثْیٌِ هحلی گیش وشدُ ٍ ثْجَد دیگشی ackleyدس هؼئلِ 

ای هحلی هحذٍد ؿًَذ ٍ ثْتشیي هىبى ّب )ّن دس ًذاؿت. ایي اهش دس صَستی اتفبق هی افتذ وِ ول جوؼیت ثِ ثْیٌِ 

ّوؼبیگی ّن ؿخصی( ّوِ دس هحذٍدُ آى ثْیٌِ لشاس ثگیشًذ. دٍ الگَسیتن دیگش دس عَل تىشاسّبی هتوبدی ثْجَد یبفتٌذ. 

الگَسیتن پشًذگبى پیـشفت ثیـتشی ًؼجت ثِ طًتیه داؿت. ّشدٍ الگَسیتن ثِ ًتیجِ ووتشی )ثْیٌِ تشی( ًؼجت ثِ ثْیٌِ 

 ػبصی رسات سػیذًذ ٍ پشًذگبى ووتشیي ًتیجِ سا ثِ دػت آٍسد.

، الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات پیـشفت ػشیؼی داسد. پشًذگبى ٌّگبهی وِ ٍاسد حبلت ثْیٌِ ػبصی Griewangkدس ساثغِ 

ػبصی رسات رسات هی ؿَد، فبصلِ خَد سا هیبى دٍ الگَسیتن دیگش حفظ هی وٌذ. ػپغ لبدس اػت ثیـتش اص الگَسیتن ثْیٌِ 

 پیـشٍی وٌذ. الگَسیتن طًتیه ثْجَدی پیَػتِ ًـبى هی دّذ؛ ٍلی لبدس ثِ سػیذى ثِ دٍ الگَسیتن دیگش ًیؼت.

، دس همبیؼِ ثب پشًذگبى ٍ طًتیه ضؼیف ػول هی وٌذ. دسحبلیىِ Michalewiczالگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات دس هؼئلِ 

یبثذ، دٍ الگَسیتن دیگش پیـشفت ثؼیبس ػشیؼتشی داسًذ. پشًذگبى ٍ الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی رسات دس عَل صهبى ثْجَد هی 

 طًتیه ًضدیه ثِ ّن پیـشٍی هی وٌٌذ، ٍلی پشًذگبى جلَتش سفتِ ٍ همذاس ووتشی ًؼجت ثِ طًتیه پیذا هی وٌذ.

ٍلی ثْجَد آى  اػت. ثْیٌِ ػبصی رسات دس عَل تىشاسّب ثْجَد هی یبثذ؛ Michalewiczًیض هـبثِ ثب  Rastriginًتبیج ساثغِ 

دس همبیؼِ ثب دٍ الگَسیتن دیگش ثؼیبس وٌذ اػت. ثیي دٍ الگَسیتن دیگش، پشًذگبى لبدس اػت ثِ همذاس هیبًگیي ووتشی دػت 

 یبثذ.

، ثْیٌِ ػبصی رسات پیـشفت ػشیؼی داسد. طًتیه ٍ پشًذگبى دس عَل تىشاسّبی هتوبدی هـبثِ ّن RosenBrockدس ساثغِ 

پشًذگبى هی تَاًذ ثِ ثْیٌِ ػبصی رسات سػیذُ ٍ اص آى جلَ ثضًذ. طًتیه خظ ػیش ثْجَد یىٌَاختی  ػول هی وٌٌذ. دس ًْبیت

 داسد؛ ٍلی لبدس ثِ سػیذى ثِ دٍ الگَسیتن دیگش ًیؼت.

 ایي دلیل دسن ثشای. داد ًـبى دیگش الگَسیتن دٍ ثِ ًؼجت ووتشی ؿذت ثِ رسات ػبصی ثْیٌِ وبسآیی ،Schwefel هؼئلِ دس

 ثِ تَاًؼت رسات ػبصی ثْیٌِ اجشاّب ایي تحت وِ ؿذ گشفتِ هوىي همبدیش اص وَچىتشی ّبی ثبصُ ثب ثیـتشی ّبیاجشا اهش،

 ؿشٍع ّوِ اص وٌذتش رسات ػبصی ثْیٌِ. ثَد ّن ثِ ًضدیه Shekel ساثغِ دس الگَسیتن ّشػِ وبسآیی .وٌذ ػول ثْتش ًؼجت

 ثِ پشًذگبى ایي، اص پغ. افتذ هی جلَ ّوِ اص دّذ، هی حبلت تغییش اترس ػبصی ثْیٌِ ثِ طًتیه اص وِ ٌّگبهی پشًذگبى ٍ وشدُ

 تىشاسّبی وِ ّوبًغَس ٍلی وٌٌذ، هی سلبثت ّن ثب اٍایل دس رسات ػبصی ثْیٌِ ٍ طًتیه. یبثذ هی دػت وبسآیی ثْتشیي

 .یبثذ دػت رسات ػبصی ثْیٌِ ثِ ًؼجت ثْتشی وبسآیی ثِ تَاًذ هی طًتیه ؿَد، هی اًجبم ثیـتشی
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 ولی همبیؼِ  - 5-3

. ثبؿذ هی ّب الگَسیتن اجشاّبی ّوِ دس ؿذُ ثشگشداًذُ هتَػظ همذاس ووتشیي حبٍی وِ اػت آهذُ صیش جذٍل دس ولی ًتبیج

 جذٍل، تش ػبدُ تفؼیش هٌظَس ثِ. وٌذ هی ػول ثْتش هیبًگیي عَس ثِ الگَسیتن وذام دّذ هی ًـبى هتَػظ همبدیش همبیؼِ

 .اًذ ؿذُ دادُ ًـبى ایتبلیه فًَت ثب همبدیش ثذتشیي ٍ پشسًگ همبدیش ثْتشیي

 

 
آصهبیـی هؼبئل ّوِ ثشای هتَػظ همذاس ووتشیي. 1 جذٍل  

 ثْتشیي ًیض دیگشی الگَسیتن دیگش، ای هؼئلِ دس. داد ًـبى سا وبسآیی هیبًگیي ثْتشیي پشًذگبى الگَسیتن هؼئلِ، ّـت اص هؼئلِ ؿؾ دس

 چْبس دس داؿت، سا وبسآیی ثْتشیي هؼئلِ یه دس طًتیه الگَسیتن. ثَد ثشتش الگَسیتن دٍهیي بئلهؼ ػبیش دس ٍ داؿتِ یىؼبًی وبسآیی

 وبسآیی هیبًگیي ثْتشیي رسات ػبصی ثْیٌِ الگَسیتن. داؿت سا وبسآیی ستجِ ػَهیي دیگش ساثغِ ػِ دس ٍ ثَد ثشتش الگَسیتن دٍهیي ساثغِ

 سا هب اًتظبسات ًتبیج ایي ول دس. داؿت سا ستجِ ػَهیي هؼبئل ػبیش دس ٍ ثَد ثشتش نالگَسیت دٍهیي هؼئلِ دٍ دس داؿت، هؼئلِ یه دس سا

 .وشدًذ ثشآٍسدُ الگَسیتن ػِ ایي وبسآیی هَسد دس
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 گیشی ًتیجِ -4

 ایي ًْبیت، دس. داسد سا وبسآیی ثْتشیي پشًذگبى طًتیه الگَسیتن ؿذُ، گشفتِ ًظش دس هؼبئل اصای ثِ وِ ؿَد هی هـبّذُ ًتبیج دس ول، دس

. داد ًـبى ثبالتشیي وبسآیی دیگش الگَسیتن یه اص پشًذگبى ثبلیوبًذُ،% 55 دس. ثَد ّب گیشی اًذاصُ% 75 وبسآیی ثبالتشیي داسای الگَسیتن

 الگَسیتن ایي رسات، ػبصی ثْیٌِ هؼوَل ّبی ٍیظگی ثب هغبثك .ًذاؿت سا وبسآیی ثذتشیي اجشایی ّیچ دس وِ ثَد الگَسیتوی تٌْب پشًذگبى

 ثِ ووتشی احتوبل ثب طًتیه الگَسیتن. ؿذ هی ّوگشا هحلی ثْیٌِ ثِ ًبثبلغ ػشاػشی، ثْیٌِ یبفتي جبی ثِ اغلت ٍلی. ثَد ػشیغ ثؼیبس

 ّن ثب الگَسیتن دٍ وِ ٌّگبهی ٍجَد، ایي ثب. اػت وٌذ ػشاػشی ثْیٌِ ػوت ثِ آى ثْجَد ؿذ دادُ ًـبى ٍلی ؿذ، هی ّوگشا هحلی ثْیٌِ

 ثْتشیي تحمك دس آى لبثلیت دلیل ثِ پشًذگبى طًتیه هَفمیت .ؿَد ًوی هـبّذُ آًْب جذاگبًِ ػولىشد ّبی ضؼف وٌٌذ، هی ّوىبسی

 تب داؿتِ تؼبهل ّن ثب پشًذگبى طًتیه الگَسیتن ّبی هَلفِ وِ دّذ هی ًـبى ًتبیج. ثبؿذ هی آى دٌّذُ تـىیل ّشالگَسیتن ّبی ٍیظگی

 .ؿذ دٌّذُ تـىیل ّبی الگَسیتن جذاگبًِ اجشای ثِ ًؼجت ثْتشیي ًتیجِ ثِ هٌجش تؼبهل ایي. وٌٌذ ثشعشف سا یىذیگش ّبی ضؼف

 اًحشاف ٍ هیبًِ ًظش اص وبسآیی تحلیل الگَسیتن، جضئی سفتبس وشدى هـخص هٌظَس ثِ. داسد ٍجَد آیٌذُ تحمیمبت ثشای هتؼذدی ساّىبسّبی

 تغییش. ثبؿٌذ پَیب ٍ ًجَدُ ایؼتب الگَسیتن فبصّبی وِ ثبؿذ ایي تَاًذ هی الگَسیتن تغییش ثشای اهىبى یه. ؿَد ٍالغ هفیذ تَاًذ هی هؼیبس

 همبیؼِ ؿذ، دادُ ًـبى ًیض جذاگبًِ فبصّبی هضیت اگشچِ. ًوَد وٌتشل وًٌَی فبص دس وبفی پیـشفت ػذم عشیك اص تَاى هی سا فبصّب ثیي

 .ثخـیذ ثْجَد سا وبسآیی تب ًوَدُ تٌظین تَاى هی سا جذاگبًِ ّشفبص آخش، دس. ثبؿذ هفیذ اػت هوىي دٍگبًِ الگَسیتوی ثب ای
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