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مجله مدلسازی در مهندسی

تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول سازهها به کمک روش بهینهسازی بهبود یافته جستجوی
هارمونی
بهروز كشتهگر
اطالعات مقاله

* ،1

چکیده

دريافت مقاله1394/06/02 :
پذيرش مقاله1394/11/14 :
واژگان كلیدي:
روش اولین مرتبه االلیت
امتماد،
تدلیل االلیت امتماد،
الگیريتم لهبید يافته تستجیی
هارمینی.

روش اولین مرتبهه االلیهت امتمهاد ،اسهتااده وسهی ی در تیمهین ااتمهال یرالهی سهازهها
دارد .لرآورد مناسب شهای االلیهت امتمهاد در تیمهین ااتمهال یرالهی لهه مه رويهه
اولههین مرتبههه االلیههت امتمههاد اههاسز اهمیههت اسههت .الگههیريتمهههای تکههرار ريا ههی ماننههد
هاسههار و لینههد-ر ههیيتز -فسههلر  )HL-RFدر تیمههین شههای االلیههت امتمههاد مس هاسل
غیریطههی ممههدتاً همگرايههی ناپايههداری ندههان دادهانههد .الگههیريتم تسههتجیی هههارمینی
لدون در نظر گرفتن تق هر يها تدهدم مسهاسل االلیهت امتمهاد مهیتیانهد تیمهین مناسهبی
از شای االلیهت امتمهاد اراسهه دههد .در ايهن مقالهه ،يه الگهیريتم تسهتجیی ههارمینی
لیتهرين رره لها ت هداد اافظهه ههارمینی هم پیدهنهاد شهده اسهت .در روش پیدهنهادی
تسههتجیی هههارمینی ،ي ه پهنههای لانههد تهههت تنظههیم اافظههه هههارمینی لهها اسههتااده از
تیلیههد تصههادفی مههدد لهها تههالا تیزيهها ااتمههال پیدههنهاد شههده ههه لههر اسهها ت ههداد
متغیرهههای تصههادفی مداسههبه میگههردد .تههدت همگرايههی و سههرمت تدلیههل ايههن
الگهیريتم لههه مه چنههدين تهالا شههراي اههدی لرگرفتهه از مراتهها لها روشهههای تکههرار
ريا ههی ،ماننههد  HL-RFو انتقههال پايههدار ،مقايسههه شههده اسههت .نتههاي  ،اهها ی از آن
اسههت ههه روش  HL-RFدر ل ضههی از ملالههها همگههرا ندههده و روش لهبههید يافتههه
تسههتجیی هههارمینی لههه نتههايجی مدههاله لهها روش انتقههال پايههدار لهها ت ههداد تکههرار متههری
همگرا شهده اسهت .روش ههارمینی پیدهنهادی از سهرمت همگرايهی زيهاد و تهدت نتهاي
لسیار مناسبی لرییدار است.

سازه ،مطالق لا ي

 -1مقدمه
در مساسل مهندسی ،ممدتاً ي

سری مدم اطمینانهايی

مسئله ااتماالتی )  ،) g (Xله تیرت

تالا االت ادی زير وارد میشیند [ 1و :]2
g( X )  XQ  X L

وتید دارد ه لا تیته له ماهیت مسئله و نیع تدلیل آن

))1

متااوت است .مدم اطمینانها میتیانند له تیرت فیزيکی،

مطالق لا رالطه فیق ،سه االت ممکن وتید دارد ه هر ي

مدلسازی و آماری دستهلندی شیند ه ي

مهند

در

فازهای طراای و اترای سازه لا آنها رولرو است .اين مدم
اط یتها را در ي

سازه میتیان له تیرت لار  ) X Lو

لیانگر و یت یاتی از سازه از ایث یرالی و سالمتی
میلاشد g ( X )  0 .لیان ننده مرز لین سالمتی
 ) g ( X )  0و یرالی

 ) g ( X )  0سازهg ( X )  0 ،

مقاومت  ) X Qدر نظر گرفت ه در تدلیل االلیت امتماد
* .پست الکترونی نیيسنده مسئیلBkeshtegar@uoz.ac.ir :
 .1استاديار گروه مهندسی ممران ،داندکده مهندسی ،داندگاه زالل
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روش لهینهسازی لهبید يافته تستجیی هارمینی

تدلیل االلیت امتماد مرتبه اول سازهها له م

ناایه سالمتی سازه و  g ( X )  0ناایه یرالی سازه

نقطه ادا لر مدتمل 8،تیمین مناسبی از ال انتگرال فیق

میلاشد .ماهیت آماری تالا تیزيا ااتمال 1،میانگین و

اراسه میدهند .ي

رالطه تکرار ريا ی مبنی لر گراديان تالا

اندراف م یار) 2لارهای وارده لر سازه از تمله :لار لاد ،لرف،

االت ادی تهت ت یین نقطه ادا لر مدتمل تیس

زلزله ،امیین و آم و همچنین ،مقاومت سازه از تمله:
ییاص مصالح ،ال اد ،هندسه و شراي

هاسیفر و لیند [ ]6الداع شده ه ل دها تیس

ر یيتز و

مرزی را له تیرت

فیسلر [ ]7لا ااظ ماهیت تالا تیزيا متغیرهای تصادفی

متغیر تصادفی میتیان در تالا االت ادی لداظ نمید .لذا،

غیرنرمال در فضای نرمال لهبید لیدیده شده ه له نام

سازه در سطح

روش  HL-RFم روف است [ .]3رالطه تکراری ريا ی HL-

لهرهلرداری یید ممکن است مقدار مددودی مدم ارايی

 RFدر رويه  FORMدر مساسل غیریطی و پیچیده

داشته لاشد .از اينرو ،تالش اساسی در تدلیل االلیت امتماد

مهندسی ،ممکن است دچار ناپايداری مددی از تمله

سازهها ،تیمین ااتمال یرالی مدم ارايی) است ه لر

آشاتگی ،دوشایهای شدن و نیسان گردد .چندين الگیريتم

مطالق لا مسئله ااتماالتی  ،)1ي

تالا االت ادی g (X ) 3و لردار متغیرهای تصادفی

لهبید يافته  HL-RFتهت دستيالی له نتاي پايدار تیس

لار و مقاومت  ، Xله تیرت زير االل مداسبه است [ 3و

مدققین اراسه و ارزيالی شدهاند [ 4 ،3 ،1و  .]10-8ي

:]4

روش اتالح شده  HL-RFتیس لیی و در ییرایان [ ]8لر

اسا

))2

 f x1 , x2 ,...., xn dx1dx2 ...dxn

اسا

 f   ...

X
g  X 0

متغیرهای

) ) f X ( x1 , x2 ,...., xn

9

شايسته م رفی شد .رويه لهبید يافته  ]8[ HL-RFله

انتگرال فیق لیانگر مساات تالا تیزيا ااتمال تیأم
تصادفی

نمايش همگرايی روش  HL-RFله م

ي

تالا

4

م

پايه

طیل گام انتیام شده لر اسا

اامده  Armijoتیس

سنتیش و همکاران ] [3اتالح شده است .تهت تضمین

 ) x1 , x2 ,...., xnتا مرز یرالی  g ( X )  0است ه لیان-

همگرايی الگیريتم  ،HL-RFله م

روش انتقال پايدار

ننده ااتمال یرالی5سازه  )  fمیلاشد .له مبارت ديگر،

طیل گام یچ

 Yang ،روش HL-

مساات مدار ت تالا تیزيا ااتمال لار و مقاومت لرالر لا

 )STMلر اسا

ي

 RFرا لهبید لیدید [ .]9ي

10

الگیريتم تکراری تیانمند لا

ااتمال یرالی میتیاند ت ريف گردد [ 1و  .]4مدکل

استااده از ي

اساسی در تئیریهای ااتماالتی ،ال انتگرال فیق لیده ه

پايهگذاری شده است .اییراً ،دتگر و میری [ ]1تهت

لرای مساسل لا متغیرهای تصادفی پايه زياد و غیرنرمال

طیل گام

نمیتیان له سادگی ي

ال ريا ی اراسه نمید لنالراين،

روشهای شبیهسازی مانند شبیهسازی مینت

ارلی

6

طیل گام لزرگ تیس

لهبید روش  ،HL-RFي
دينامی

و ي

گنگ و يی []10

رويه ت ديل له م

امتداد تستجیی مزدوج [ ،]4م رفی

نمیدند ه میتب افزايش ارايی و تضمین پايداری روش

میتیانند تیمین مناسبی از انتگرال فیق اراسه دهند [.]5

 HL-RFشده است.

روشهای شبیهسازی در مساسل لا ااتمال یرالی م و

همانطیر ه اشاره شد ،تمامی روشهای اولین مرتبه مبنی

سازهها له

لر استااده از لردار گراديان است ه اين امر میتب

ملت ت داد شبیهسازی زياد و زمان تدلیل ،گاه واتگیر

ناپايداری مددی میگردد .لذا ،تهت همگرايی مناسب،

همچنین مساسل غیریطی مانند تدلیل دينامی

میلاشند [ 4و  .]5روشهای اولین مرتبه االلیت امتماد
 )FORMلر اسا

7

تکرار لايستی همراه لا ي

طیل گام مناسب تیرت پذيرد

الگیريتمهای تکراری ،لا هدف ت یین

[ 3 ،1و  .]9استااده از روشهای فراا تدافی نسبت له

1

6

2

7

Distribution function
Standard deviation
3
Limit-state function
4
Joint probability distribution function
5
Failure probability
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لهینهيالی مزايايی از تمله :مدم

 -2روش اولین مرتبه قابلیت اعتماد

استااده از مدتق تالا االت ادی ،وتید متغیرهای

روش اولین مرتبه شای

تصادفی گسسته و مدم لداظ اثر يکنیایتی و تددم مساسل

تیمین ااتمال یرالی سازه میلاشد .شای

االلیت امتماد دارند .در سال  ،2005الگبد [ ]11له م

امتماد )  1لر اسا

االلیت امتماد ،روشی تیانا تهت

ت یین نقطه ادا لر مدتمل میتیان

روش اتتماع ررات ،اادام له تدلیل االلیت امتماد چندين

مداسبه

ملال ريا ی لا متغیرهای نرمال لا استااده از تام های لرالر

 )2له تیرت زير است [ 3و :]4

لا  50رره نمید ه استااده میفقیتآمیز الگیريتم اتتماع
ررات را تهت تیمین شای
لا هدف رالطهسازی ي

االلیت نتیجه شد .اين مقاله،
الگیريتم دينامی

تستجیی

هارمینی تهت تدلیل االلیت امتماد سازهها تدوين شده ه
لا داشتن اافظه هارمینی تام ه) م لتیاند مساسل
غیریطی و لا متغیرهای غیرنرمال را تدلیل نمیده و پايداری
و همگرايی مناسبی نسبت له روشهای مبنی لر لردار
گراديان منجمله :روش  HL-RFو انتقال پايدار داشته لاشد.
لرای اين منظیر ،مقاله اا ر در  6لیش تدوين شده ه در
لیش  ،2روش اولین مرتبه االلیت امتماد و روشهای تکرار
ريا ی مانند روش  HL-RFو روش انتقال پايدار اراسه شده

)1 / 2

االلیت

 ]1[ )   (U T .Uشده و تیمین انتگرال رالطه
)  f  g (U )  0  ( 

))3

ه در آن  تالا تیزيا تجم ی نرمال استاندارد 2و

U

لردار متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد لا میانگین تار و
اندراف م یار وااد میلاشد .تالش اساسی در رويه FORM

تستجیی نقطهای روی تالا شراي ادی است ه مترين
فاتله را تا مبدأ شای

االلیت امتماد) در دستگاه نرمال

استاندارد دارد نقطه ادا لر مدتمل) [ 3و  .]8لذا،
مداسبه شای

سالمتی و يا تستجیی نقطه ادا لر

مدتمل را میتیان مداله مسئله لهینهسازی زير لیان نمید
[ 1و :]11
min   U  U .U
T

است .در لیش  ،3الگیريتم فراا تدافی تستجیی هارمینی

))4

g (U )  0

لیان میگردد و لر مبنای آن رويه  FORMرالطهسازی شده
است .نتاي مددی چهار ملال ريا ی و سازهای لا تالا

لر اسا

شراي ادی غیریطی پیچیده و متغیرهای تصادفی نرمال

نرمال استاندارد است ه انتقال از دستگاه واا ی له دستگاه

الگیريتم لهبید يافته تستجیی

نگاشت زير امکانپذير است [ 7و

و غیرنرمال ،لر اسا

نرمال استاندارد له م

هارمینی اراسه شده در لیش  4ارزيالی شده است .همچنین،

:]3

در اين لیش ،اثر ت داد اافظه هارمینی لر نتاي و شراي

))5

همگرايی مساسل االلیت امتماد ارزيالی شده است .در لیش
 ،5نتاي مددی اراسه شده ه همگرايی الگیريتم تستجیی
هارمینی لا دو رويه تکرار ريا ی  HL-RFو روش انتقال
پايدار مقايسه شده و در انتها یالتهای از نتاي لیان شده
است .الگیريتم لهبید يافته تستجیی هارمینی لا اافظه
هارمینی م ،نتاي پايداری لرای مساسل غیریطی اراسه داده
است.

رالطه فیق ،تستجیی شای

s.t.

سالمتی در دستگاه

) (X  X

X

U  f ( X , , ) 

ه در آن   Xو   Xله ترتیب مقدار میانگین و اندراف
م یار متغیر تصادفی  Xمیلاشند .متغیرهای تصادفی
غیرنرمال را میتیان لا تبديل  Rosenblattله متغیر تصادفی
نرمال تبديل نمید [ 3و  ]4ه میانگین و اندراف م یار تیالا
تیزيا غیرنرمال له تیرت زير مداسبه میشید [:]3
))6
))7

1
]}) [ 1{FX ( x
)f X ( x

X 

])  X  x   X  1[ FX ( x

در روال فیق  ،و   1له ترتیب مقدار تالا تیزيا ااتمال
Reliability index

مجله مدلسازی در مهندسی
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Cumulative standard normal distribution
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تدلیل االلیت امتماد مرتبه اول سازهها له م

نرمال و م کی
) f X (x

و

تالا تیزيا تجم ی نرمال استاندارد و

)FX (x

له ترتیب تالا تیزيا ااتمال و تالا تیزيا

ااتمال تجم ی متغیر تصادفی  Xدر نقطه  xمیلاشد.
االلیت امتماد مطالق لا رويه FORM

تهت ت یین شای

نیاز له الگیريتمهای تکرار ريا ی است ه رالطه تکراری
روش  HL-RFله تیرت زير میلاشد:
) T g (U k ) U k  g (U k
) g (U k
) T g (U k ) g (U k

))8
ه در آن

)  g (U k

فضای

لردار گراديان تالا شراي
نرمال

g (U )  [g / u1 , g / u2 ,..., g / un ]T

است.

 -3روش جستجوي هارمونی
له منیان يکی از تديدترين تکنی های میرد استااده
الگیريتمهای تکاملی ،میتیان له الگیريتم فراا تدافی
تستجیی هارمینی )HS 1اشاره رد [ 12و  .]13اين
تکنی

U k 1 

ادی در
استاندارد

میلاشد .تجرله

روش لهینهسازی لهبید يافته تستجیی هارمینی

لا الهام گرفتن از اتیل لداهه نیازی مجمیمهای از

نیازندگان ،تهت لهبید هارمینی همسانی يا هماهنگی)
ماهیمسازی شده است .واتی نیازندگان ي
هماهنگ را له م

هارمینی

الزار آالت میتلف میسیقی لرگرفته از

ت داد نتهای مددود اافظه ،لهدست آورند ،ي

میسیقی

ندان داده ه در تیرت همگرا شدن ،اين روش سرمت

مطلیم و دلپذير ااتل شده ه متناظر لا پاسخ لهینه

همگرايی لااليی دارد [ 9 ،3و  .]10یطای ناشی از

میلاشد .از اينرو ،فرايند تستجیی هارمینی ه هدف آن

یطیسازی در الگیريتم ال  HL-RFدر ل ضی از مساسل

يافتن لهترين پاسخ لین نیازندگان است لرای تستجیی

غیریطی ،ممکن است میتب افزايش ت داد تکرار يا

پاسخ لهینه مساسل ريا ی و مهندسی نیز میتیاند له ار

همگرايی آرام مسئله و گاه واگرايی ال گردد [ 2و .]9

گرفته شید [ 12و .]14

اییراً ،يانگ [ ]9ندان داده است ه لا تیته له نیع مسئله

 -1-3الگوریتم جستجوي هارمونی

و یصیتیات آماری آن اين رويه ممکن است همگرايی

در سال  ،2001تیم و همکاران [ ]12الگیريتم تستجیی

همچین نیسانی تناولی ،دو شایهای شدن ال و همگرايی

هارمینی را لر مبنای تستجیی تصادفی در مساسل

روش

لهینهسازی ريا ی و مهندسی استااده ردند [ .]15در

انتقال پايدار مدکالت همگرايی رويه  HL-RFرا لرطرف

الگیريتم فراا تدافی  ،HSالزامی لرای مدتقپذير لیدن تالا

نمید ه رالطه تکرار آن له تیرت زير لیان شده است:

هدف نیست و متغیرهای مسئله میتیاند لهتیرت گسسته

همراه لا اغتداش داشته لاشد .يانگ [ ]9لر اسا

] U k 1  U k  C[ f (U k )  U k

))9

يا پییسته لاشند .همچنین ،لرای مساسل لسیار پیچیده و

ماتريس ثالت و م ین ،له تیرت مت امد

غیریطی ،اثر يکنیایتی و تددم مسئله در نظر گرفته

ه در هر سطر و ستین آن فق مدد  1يا  -1تا داشته و

نمیشید [ 12و  .]16له دلیل تصادفی لیدن مملیات

لقیه درايههای آن تار لاشد ،ت ريف شده و  مددی لین

تستجی در مراال میتلف ،ااتمال اينکه اين الگیريتم در

ه در آن  Cي

تار و ي

است f (U k ) .لرالر لا مقدار لردار طراای تديد

ارلردهای میفقی از رويه  HSدر مراتا [ ]16-14فراهم

از رويه  HL-RFرالطه  )8میلاشد.
))10

)  T g (U k ) U k  g (U k
) g (U k
)  T g (U k ) g (U k

شده ه نمینههايی از الگیريتم لهبید يافته  HSنیز وتید
f (U k ) 

دارد [ 14 ،13و  .]16اين الگیريتم تهت دستیالی له نقطه

اگر  لرالر لا  1فرض شید در چنین االتی رويه STM
لدون نترل و نتاي م ادله  )9مطالق لا الگیريتم HL-RF

Meta-heuristic harmony search (HS) algorithm

مجله مدلسازی در مهندسی

نقطه لهینه مدلی متیاف شید ،لسیار م است [ 13و .]15

لهینه مطلیم پن مراله اساسی را در لر میگیرد ه له
شرح زير یالته میشیند [:]16-12

1

سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396

19

دتهگر

گام اول :تعریف مسئله بهینهسازي و پارامترهاي
مسئله
لهطیر لی ،ي
امتماد لراسا
))11

مسئله لهینهسازی اولین مرتبه االلیت
رالطه  )4لهتیرت زير ت ريف میشید:

i  1,2,..., RV

) Minimize F(U)  U   g (U

گام سوم :ایجاد یک هارمونی جدید

] Subject to ui  [uiL , uiU

ه در آن )  F (Uتالا هدف و  ريب تريمه ي

1
 u11
u 12
u 1N | F (U ) 
... u 1N 1
 2

2
2
2
2
u2
u N | F (U ) 
.... u N 1
 u1
 .

.
.
...
.
| .
 j

j
j
j
j
HM   u1
u2
u N | F (U ) 
... u N 1
 .

.
.
...
.
| .


HMS 1
HMS 1
HMS 1
HMS 1
HMS 1
)
| F (U
u1
u2
uN
... u N 1
 HMS
HMS 
) 
u 2HMS ... u NHMS
u NHMS | F (U
 u1
1

مدد

هر ي

از امضای ايجاد شده در اافظه هارمینی ،لر مبنای

مقدار مددی تالا

متغیرهای الگیريتم تستجیی هارمینی  PAR ،HMCRو

مدد ملبت ت ريف گردد له

 )bwلهروز رسانی میشید .لذا ،تیلید اافظه تديد هارمینی

میتیاند مدد

لر مبنای سه اامده )1 :انتیام تصادفی امضای اافظه

لزرگ انتیام گردد) uiL .و  uiUله ترتیب اد پايین و لاال

هارمینی ابلی )2 ،تنظیم تصادفی اافظه هارمینی و )3

ملبت) میلاشد .ريب تريمه لر اسا
شراي ادی میتیاند لا ي

منیان ملال لرای تیالا لا مقادير اولیه یچ
متغیر تصادفی  uiاست ه ي

مددوده ممکن لرای ت داد

 RVمتغیرهای تصادفی پايه است .لرای مداسبه لهینه
تالا هدف ،دستههايی از متغیرهای تصادفی لر مبنای
پارامترهای رويه  HSتیلید میشیند [ 12و  ]13ه اين
پارامترها مبارتند از :اندازه اافظه ،)HMS 1نرخ در نظر
گرفتن اافظه هارمینی ،)HMCR 2نرخ تنظیم طیل گام

3

 ،)PARمقدار ادا لر تکرار 4ادا لر لداهه نیازی  )NIو

انتیام تصادفی هر مضی اافظه از دامنه متغیرها ،انجام
میپذيرد [ 12و  .]13پارامتر  HMCRدرتد انتیام امضای
اافظه هارمینی تديد
لهتیرت زير مدی

j

 ) uiرا از اافظه هارمینی ابلی

می ند [:]17

HMCR

with probability

1 - HMCR

with probability

 u  j  HM
u i j   ji
L
U
] ui  [u i , u i

لا ااتمال  HMCRامضای اافطه هارمینی تديد لرالر لا

پهنای لاند bw 5لیان ننده تنیع دامنه نت است) [-13

اافظه ابلی هستند  .) ui j  HMله م

.]16

مقدار متغیر تصادفی در اافظه هارمینی تديد تنظیم
میشید [ ]16-12لهطیری ه لا ااتمال  PARمتغیر

گام دوم :تعریف مقدار اولیه حافظه هارمونی
لا تیته له اندازه اافظه هارمینی و تیلید تصادفی يکنیایتی
از دامنه هر متغیر تصادفی ،اافظه اولیه هارمینی لهتیرت

تصادفی تديد  ui jله اندازه پهنای لاند از میا یت یید
تغییر می ند .لذا داريم:
u   rand ()  bw with probability
PAR
ui j   i j

with probability 1 - PAR
 ui
j

زير ت یین میشید:
) uij  uiL  r  (uiU  uiL

))12
ه در آن  r  0,1ي

پارامتر PAR

مدد تصادفی و  uiLو  uiUله ترتیب

اد لاال و پايین متغیر تصادفی  iاست .از اينرو ،ماتريس
اافظه هارمینی  )HMله تیرت زير تیلید میشید:

سپس ،تالا هدف تديد ) ) F (U iمداسبه میشید.
گام چهارم :بههنگام رسانی حافظه هارمونی
اگر مقدار تالا هدف تديد ) ) F (U iاز مقدار تالا هدف
ابلی )  ) F (U iلهتر لاشد ،در اين االت اافظه هارمینی لا
مقادير لردار تديد  ) U iتايگزين میگردد.

1

)Harmony Memory Size (HMS
)Harmony Memory Consideration Rate (HMCR
3
)Pitch Adjustment Rate (PAR
2

مجله مدلسازی در مهندسی

)Total Number of Iteration (NI
)Band width (bw

4
5
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تدلیل االلیت امتماد مرتبه اول سازهها له م

گام پنجم :توقف رویه تکرار
ال مناسب و

االل ابیل له طیری ه م یارهای همگرايی ) g (U )  
و يا ادا لر ت داد تکرار ار ا گردد ،ادامه داده میشید.
له منظیر تنظیم مناسب الگیريتم  ،HSي

روش لهبید

 Mahdaviو همکاران [ ]13اراسه شد ه

مدیصههای  PARو پهنای لاند له تیرت پیيا مداسبه
میشیند .الگیريتم لیترين تستجیی هارمینی)GHS 1
تیس  Omranو  ]18[ Mahdaviدر سال  2008اراسه شده
است .در الگیريتم  GHSاز لهترين هارمینی نیبهگرايی)
در مراله تنظیم اافظه تديد ،استااده شده است .الگیريتم
لهبید يافته  GHSتیس

k
]
100 RV

))14

گامهای سیم و چهارم را تا دستيالی له ي

يافته تیس

روش لهینهسازی لهبید يافته تستجیی هارمینی

 ]19[ El-Abdتهت افزايش

ارايی  GHSارتقا يافته ه از ي

رويه تنظیم تديد لرای

ه در

آن )Nr (0 ,1

bw(k )  0.1 exp[ 

مدد تصادفی تیلید شده لا تالا نرمال

استاندارد است .ممکن است لا تغییرات زياد تالا نرمال
تنطیم اافظه هارمینی شامل دامنه وسی ی گردد .له ملت
تلیگیری از افتادن در تلههای اداال مدلی ،ي
لر اسا

لاند دينامی

پهنای

تیلید تصادفی تالا تیزيا ااتمال

نرمال ،له تیرت رالطه زير پیدنهاد شده است:
))15

) u best   (k )  Nr (0 ,1)  bw(k ) with probability PAR (k
u i j   i j
) with probability 1 - PAR (k
 u i

ه در آن



ريبی است ه له منیان طیل گام ت ريف

شده و له تیرت رالطه زير االل مداسبه است:
k
 (k )  (1 
) 0.5 RV
1000RV

))16

تیلید اافظه هارمینی استااده نمید .در مراله انتیام

در اين الگیريتم ،لرای مداسبه نرخ تنظیم گام از رويه لهبید

امضای هارمینی ،امضای اافظه هارمینی تنظیم له م

يافته تستجیی هارمینی استااده شده است [ 13و .]19

تیلید تصادفی نرمال ،و در مراله تنظیم طیل گام ،لهترين
رره له م

پهنای لاند اراسه شده تیس مهدوی و همکاران

[ ]13لا تیلید تصادفی يکنیایت ،تنظیم شد .در اين مقاله،
ي

رويه تنظیم اراسه شده تیس  El-Abdتهت تدلیل

مسئله االلیت امتماد میلاشند .در التدا تکرار مددود لااليی
لرای تنظیم لهترين رره در نظر گرفته شده و در تکرارهای
نهايی له ملت ناچیز لیدن طیل گام مقدار پهنای لاند

 -2-3الگوریتم بهبود یافته جستجوي هارمونی
در الگیريتم لهبید يافته تستجیی هارمینی اراسه شده،
امضای اافظه ابلی له م

تالا تیزيا نرمال استاندارد

میانگین تار و اندراف م یار ي ) و سپس لهترين متغیر
اافظه هارمینی لا استااده از ي

طیل گام و پهنای لاند

 ،تنظیم گرديده است .از اينرو ،لا ااتمال HMCR

u j  Nr (0 ,1)  bw(k ) with probability HMCR
u i j   i L
U
L
with probability 1 - HMCR
)  u i  r  (u i  ui

ه در آن )  bw(kي

طیل گام دينامی

است ه له

مجله مدلسازی در مهندسی

 -3-3الگوریتم تحلیل قابلیت اعتماد جستجوي
هارمونی
اافظه هارمینی تديد له تیرت دينامی

لر اسا

ت داد

متغیرها و شماره تکرار طیل گام تیلید شده روال  14و
یچ

میلاشد .لذا ،ي

مددوده لسیار ناچیزی لرای

تنظیم لهترين رره انتیام میگردد .در تکرارهای التدايی
الگیريتم پیدنهادی ،رويه تنظیم اافظه هارمینی له ملت
یچ

تیرت زير پیدنهاد شده است:
Global-best Harmony Search (GHS) Algorithm

یچکی ااتل میگردد.

 )16است .مقدار طیل گام  )16در تکرارهای نهايی لسیار

اافظه هارمینی تديد له تیرت زير مداسبه میگردد:
))13

ه درآن  kشماره تکرار،

PARmin

و

PARmax

له ترتیب اداال

تستجیی هارمینی لر

مساسل االلیت امتماد اراسه میشید.

دينامی

))17

PAR (k )  PAR min

و ادا لر نرخ تنظیم و  RVت داد متغیرهای تصادفی پايه

الگیريتم لهبید يافته دينامی

اسا

PAR max  PAR min

k
1000RV

لیدن

ريب  PARمطالق لا رويه لهبید يافته

1
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تستجیی هارمینی [ ]13لا استااده از پهنای لاند دينامی
 )14انجامپذير است .لا تیته له روال
مداسبه شای

فیق ،الگیريتم
رويه تديد

االلیت امتماد له م

/ارزيالی تیاف تکرار Step 5 IF k=NI AND g (U )   then
/
Report results; X kbest U kbest ,  kbest  U kbest

) g (U kbest

هارمینی له تیرت زير است:

step 3
Step 1

Define HMS, HMCR, PARmin, PARmax, RV,

;, k=1

X  [ X L , X U ] ,  ,  , NI  1000 RV

; X ,  X

 -4نتایج عددي و تحلیل پارامتري

Define g ( X ) ,

Step 2 FOR j←1 to MHS do
هارمینی /

 /ايجاد اافظه اولیه

; ) x j  x L  r  ( xU  x L

 /تیلید تصادفی متغیرهای

,

])  X  x j   X  1[ FX ( x j

) , g (U j
 /مداسبه تالا

)   g (U j

X
j

uj 

F j (U j )  U

k
k
]
) 0.5 RV , bw(k )  0.1 exp[ 
100 RV
1000RV
PAR max  PAR min
PAR (k )  PAR min 
k
1000RV

 (k )  (1 

Step 3 Found best harmony
; X kbest U kbest ,  kbest  U kbest

/
IF r2  PAR(k ) then
; ) x j  xkbest   (k )  Nr (0 ,1)  bw(k
ENDIF ELSE
 /انتیام از دامنه ; ) x j  x L  r  ( xU  x L

X

متغیرهای غیرنرمال لیگ -نرمال ،گامبل ،ويبیل و فسچر)
اد پايین هر متغیر له تیرت x L   x  2 x  0

ت ريف شده است .لرای تمامی ملالها ،م یار تیاف الگیريتم
5

 g (U )  10و  k  NIدر نظر

تدول  .1پارامترهای ورودی الگیريتم لهبید يافته تستجی
هارمینی
پارامتر
مقدار

رايب/

HMS

HMCR

PARmin

PARmax

5

0/99

0/1

0/9

اين الگیريتمها له زلان لرنامهنیيسی  MATLABد

X 

نیيسی شده ه از ي

u j 

 Intel M460 CoreTM i5 @2.53لرای تدلیل مساسل

END FOR
/له هنگام رسانی اافظه هارمینی Step 4 FOR j←1 to MHS do

/

,

تیرت

] X  [ X L   X  2 , X U   X  2

ه لرای

گرفته شده است.

/تنظیم اافظه هارمینی ; ) x j  x j  Nr (0 ,1)  bw(k

]ENDIF where r , r1 , r2 [0 ,1

ییاص آماری هر متغیر میانگین و اندراف م یار) له

هارمینی لا شرطهای

FOR j←1 to MHS do
IF r1  HMCR then

) ( x j   X

 1درج شده ه ريب تريمه  لرای هر ملال له تیرت
اسا

END FOR

1
j
1
j
]) [ 1{FX ( x j )}] ,  X  x    X  [ FX ( x 
) f X ( x j

استااده اين الگیريتم تهت تدلیل االلیت امتماد در تدول
مجرا در نظر گرفته شده است .دامنه هر متغیر تصادفی لر

هدف/

,

شده ،له م

چهار ملال مددی غیریطی و سازهای لر

غیرنرمال میلاشند ،مطال ه شده است .پارامترهای میرد

X 

) (x j   X

مملکرد و تدت همگرايی الگیريتم تستجیی هارمینی اراسه
گرفته از مراتا ه شامل متغیرهای تصادفی نرمال و

طراای/
1
]}) [ 1{FX ( x j
) f X (x j

STOP
ELSE
k=k+1 and Go To
END IF

لپ تاپ لا رم  4Gو پردازشگر

االلیت امتماد استااده شده است.
 -1-4مثالهاي عددي و سازهاي

) g (U  j

تهت ارزيالی الگیريتم لهبید تستجیی هارمینی در تدلیل

IF F ( U  )  F j (U j ) then

مساسل االلیت امتماد سازهها ،از ملالهای مددی زير

) F j ( U  j )  U  j   g (U  j
j

j

/تايگزينی لردار تديد در اافظه هارمینی ; x j  x j

/
END IF END FOR

استااده شده است:
مثال  :1تابع حالت حدي بسیار غیرخطی و غیرنرمال
تالا مملکرد غیریطی مطالق لا رالطه زير را در نظر لگیريد

مجله مدلسازی در مهندسی
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تدلیل االلیت امتماد مرتبه اول سازهها له م

 X*= ]14/906نتیجه شده است .اییراً ،اين ملال تیس

[:]20
g ( X )  x14  x22  50

))18

ه در آن  x1و  x2متغیرهای تصادفی پايه مستقل
میلاشند ه  x1از تالا تیزيا ااتمال لیگ -نرمال لا
میانگین  5و اندراف م یار  1پیروی رده و  x2از تالا
تیزيا ااتمال گامبل لا میانگین  10و اندراف م یار 10
پیروی می ند .مقدار شای

سالمتی لر مبنای تدلیل

االلیت امتماد مرتبه اول لر گرفته از مرتا [ ]20لرالر لا
 3/254میلاشد .مطالق لا تدلیل االلیت امتماد روش
تستجیی هارمینی لا تیته له ريب تريمه  = 0/2لردار
طراای و شای

االلیت امتماد لرالر لا [،0/9137

 X* = ]2/6480و   = 3/25931همچنین ،لردار طراای
در فضای نرمال استاندار [U* = ]-3/1106 ،-0/9733

نتیجه شده است.
مثال  :2تابع پیچیده با متغیرهاي غیر نرمال
تالا شراي ادی ي

ی لیله لر اسا

لرازش پاسخ سطح

مطالق لا رالطه زير در نظر گرفته شده است [ 8و .]10
g ( X )  1.1  0.00115x1 x2  0.00157 x22 
0.00117 x12  0.0135x2 x3  0.0705 x2 

))19

روش لهینهسازی لهبید يافته تستجیی هارمینی

0.00534 x1  0.0149 x1 x3  0.0611x2 x4
 0.0717 x1 x4  0.226 x3  0.0333x32

مراتا [ 1و  ]10نیز تدلیل شده ه نتاي

الگیريتم مرتا [ ]1له تیرت  = 1/33053و [،0/04606

 X*= ]14/905 ،25/067 ،0/8596و مرتا [ ]10لرالر
 = 1/3304و لردار طراای در فضای نرمال استاندارد
[ U*= ]1/2956 ،0/0134 ،0/2977 ،0/0496میلاشد .اين
ملال لا ريب تريمه  = 50لر مبنای الگیريتم تستجیی
هارمینی تدلیل االلیت امتماد شده ه نتاي همگرايی آن
[1/33106 U*= ]1/2951 ،0/0112 ،0/2983 ،0/0476
= و [ X*= ]14/8495 ،25/1157 ،0/8649 ،0/0470نتیجه
است ه نتاي

شده است .مدی

تدلیل مساسل غیریطی لا متغیرهای تصادفی غیرنرمال را
دارد.
مثال  :3سازه مخروطی
سازه میروطی تدت لار مدیری  Pو

تالا االت ادی ي

ه مطالق لا شکل  1هندسه و نمای

لنگر یمدی M

تدلیلی آن اراسه شده له تیرت زير است [ 1و :]11
P
M

)
2  r1

))20

تیزيا ااتمال لیگ -نرمال لا میانگین  0/0625و اندراف
م یار  0/0625پیروی می ند .مطالق لا نتاي اراسه شده در
مرتا [ ،]8مقدار شای

سالمتی و لردار طراای له ترتیب

لرالر لا  1/36و [.X*= ]15/09 ،25/07 ،0/8653 ،0/03582

ااتل شده است .له م

روش انتقال پايدار تیس مرتا

[ ]9تدلیل گرديده ه شای

سالمتی و لردار طراای له

ترتیب لرالر لا  = 1/3304و [،25/067 ،0/8995 ،0/04606

مجله مدلسازی در مهندسی

) 3(1  v
2

(

 E t cos 
2

2

g(X )  1

-

P

M

t



 10و اندراف م یار  5دارد .متغیرهای  x2و  x 3هر دو از
اندراف م یار  5و  0/2پیروی می نند و متغیر  x4از تالا

لرگرفته از

مراتا میلاشد .لذا الگیريتم تستجیی هارمینی تیانايی

ه در آن  x1تا  x4متغیرهای تصادفی پايه میلاشند ه

تالا تیزيا ااتمال نرمال له ترتیب لا میانگین  25و  0/8و

همگرايی الگیريتم

پیدنهادی تستجیی هارمینی مداله نتاي

 0.558 x3 x4  0.998 x4  1.339 x42

 x1تالا تیزيا ادا لر نیع  IIتالا تیزيا فسچر) لا میانگین

همگرايی

r2

r1

شکل  -1سازه میروطی ملال 3

ه در آن  و  له ترتیب ريب تطبیق نیروی مدیری
و لنگر یمدی لین نتاي آزمايدگاهی و تدلیلی است ه
در اين مسئله در ادود  0/33و  0/41در نظر گرفته شده و
 vريب پیاسین لرالر لا  0/3میلاشد [ .]11اين مسئله
شامل  6متغیر تصادفی پايه نرمال غیر والسته است ه
یصیتیات آماری آنها در تدول  2درج گرديده است [1
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و  .]11لر اسا

نتاي مندرج در مرتا [ ،]11لا تیته له
االلیت امتماد و لردار

روش اتتماع ررات ،مقدار شای

طراای لرای اين مسئله لرالر  = 4/883و
[U*= ]-1/7983 ،-4/1375 ،0/0437 ،-0/5584 ،1/6086 ،0/7687
[]6/3706× 1010 ،0/00198 ،0/5245 ،0/8874 ،90295/2 ،131496/39
=*X

روش

استیراج شده است .اییراً ،اين ملال له م

ت ديل تیس مرتا [ ]1تدلیل گرديده ه نتاي همگرايی
له تیرت

[،0/002 ،0/8281 ،0/8874 ،90064/743 ،74247/01

شکل  -2نمايش سیستم دو درته آزادی ملال 4

ییاص اين سیستم دو درته آزادی له تیرت ترمهای
متمر ز  Mpو  ،Msسیتی فنرهای  Kpو  ،Ksفر انسهای
طبی ی

Kp
Mp

p 

و

Ks
Ms

s 

و رايب میرايی   pو

 X*= ]6/3697× 1010و  = 4/79429ااتل گرديده است.

  sت ريف میگردد ه انديسهای  pو  sله ترتیب مرلیط

اين ملال لا استااده از الگیريتم تستجیی هارمینی اراسه

له اولین و دومین تداساز است.

شده در اين مقاله له ازای ريب تريمه  80تدلیل االلیت

اين ملال  8متغیر تصادفی لیگ -نرمال غیر والسته دارد ه

االلیت

یصیتیات آماری آنها در تدول  3درج شده است .مقدار

امتماد و لردارهای طراای در فضای نرمال استاندارد و

شای

سالمتی لرگرفته از مرتا [ ]21در ادود = 2/01

اقیقی له ترتیب لرالر لا  = 4/81199و [،1/3298 ،0/7226

میلاشد .اين ملال تیس مراتا [ 2و  ]4لر مبنای روش

U*= ]-1/7078 ،-4/1749 ،0/4246 ،-0/5172

گراديان مزدوج ،تدلیل االلیت امتماد شده است ه نتاي

امتماد شده ه نتاي همگرايی آن لرای شای

[]6/44197× 1010 ،0/00198 ،0/529 ،0/8888 ،88510/82 ،75325/59

است ه اين الگیريتم له

=* Xنتیجه شده است .مدی

نتايجی مداله لا مقادير ااتل از تدلیل االلیت امتماد

همگرايی لردار طراای شای

سالمتی مرتا []2

لهتیرت:
[0/01009، 1/1019، 0/01117، 0/028، 0/01211، 7/931 ،103/71

مرتا [ ]1همگرا گرديده است.

 X*= ]1/002،و  = 2/01652ااتل شده است همچنین،

مثال  :4سیستم دو درجه آزادي

مقدار همگرا شده نتاي تدلیل االلیت امتماد لرگرفته از

مطالق لا سیستم دو درته آزادی ندان داده شده در شکل

مرتا [ ]4لرالر لا  = 2/016445میلاشد .نتاي همگرا

نیروی ادا لر االل تدمل

االلیت

 ،)2تالا االت ادی لر اسا

تیس فنر ترم دوم له تیرت رالطه زير نیشته میشید [2
g  Fs  Ks  P( E[ xs2 ])1 / 2

))21

( p p   s s ) p
S 0
 a s
[

]
4 s s  p s (4 a2   2 )   a2
4 a a4
3

ه  S 0تالا چگالی نیيز ساید،
2

a 

میانگین فر انسی،

ريب میرايی دو سیستم و  ي
له تیرت

 p  s
a



Ms
Mp

 p  s
2

میانگین

پارامتر ت ديل است ه

ت ريف میگردد.

مجله مدلسازی در مهندسی

E[ xs2 ] 

ريب ترم،
a 

X*= ]1/018،

[0/1297، 0/5822، 0/6217، -1/3196، -0/8303، -0/8214، 0/5048

3

 

[0/011، 0/0279، 0/01247، 13/7631، 103/81
0/01008، 1/1031،

ه در آن P :لرالر لا  3در نظر گرفته شده و

 p  s

امتماد لر مبنای روش لهبید يافته تستجیی هارمینی لا
ريب تريمه  5له ترتیب لرالر لا:

و :]21

))22

شده اين ملال لرای لردار طراای و همچنین شای

U*= ]0/0813،

و  = 2/027143نتیجه شده است .مدی

است ه

الگیريتم اراسه شده تیانايی تدلیل مساسل غیریطی لا
متغیرهای تصادفی غیرنرمال را دارد و میتیاند لا تقريب
لسیار مناسب نتاي تدیدی از تدلیل االلیت امتماد مرتبه
اول تیمین زند.
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تدول  -2یصیتیات آماری متغیرهای تصادفی ملال 3
متغیر

)E(MPa

)t (m

)  (rad

(m) 1

r

میانگین

70000

0/0025

0/524

0/9

80000

70000

ريب تغییرات

0/05

0/05

0/02

0/025

0/08

0/08

تدول  .3یصیتیات آماری متغیرهای تصادفی ملال 4
متغیر

شرح متغیر

میانگین

انحراف معیار

Mp

ترم سیستم اولی
ترم سیستم دومی
سیتی سیستم اولی
سیتی سیستم دومی
میرايی سیستم اولی
میرايی سیستم دومی
ادا لر نیروی مجاز
چکالی اغتداش ساید

1
0/01
1
0/01
0/05
0/02
15
100

0/1
0/001
0/2
0/002
0/02
0/01
1/5
10

Ms
Kp
Ks

p

s
Fs
S0

)M (N-m

)P(N

دف اتی ه تالا االت ادی لرآورد شده ) )NCall (gدر
تدول  4لیست گرديده است .همانطیری ه مدی
نتاي شای

است،

االلیت امتماد مدالهی له ازای مقادير میتلف

اافظه هارمینی ااتل گرديده ه ایتالف ناچیز آنها له
ملت تصادفی لیدن فرايند تستجیی الگیريتم پیدنهادی
هارمینی میلاشد .الگیريتم اراسه شده هارمینی له اندازه
اافظه هارمینی اسا

نبیده و افزايش اافظه هارمینی

میتب اهش تکرار ندده است .اتی در میاردی افزايش

 -2-4ارزیابی پارامتر حافظه هارمونی الگوریتم

اافظه هارمینی میتب افزايش ت داد تکرار نیز شده است

چهار ملال اراسه شده در اين مقاله ،لا تیته له اافظه

ملال  .)3از اينرو ،الگیريتم تستجیی هارمینی اراسه شده

هارمینی  30 ،10 ،5و  50تدلیل االلیت امتماد شده است.

لا ت داد اافظه هارمینی متر له نتايجی مناسب همگرا

نتاي همگرايی رويه تستجیی هارمینی پیدنهادی شامل

گرديده است ه اين امر ،مالوه لر اهش زمان تدلیل ،له

شای

شدت از میزان مداسبات تالا االت ادی نیز می اهد.

االلیت امتماد  ،)ت داد تکرار  )Niterو ت داد

تدول  -4نتاي همگرايی الگیريتم تستجیی هارمینی نسبت له اافظه هارمینی متااوت
ملالها

1

2

3

4

5

10

30

50



3/25931

3/25886

3/25920

3/25919

Niter

188

157

185

173

)NCall (g

940

1570

5550

8650



1/33106

1/33182

1/33938

1/33505

Niter

140

417

215

221

)NCall (g

700

4170

6450

11050



4/81199

4/80963

4/84834

4/79664

Niter

512

612

478

583

)NCall (g

2605

6120

14340

29150



2/02714

2/02850

2/03107

2/02904

Niter

750

781

843

746

)NCall (g

3750

7810

25290

37300

مجله مدلسازی در مهندسی
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تدول  -5مقايسه همگرايی الگیريتم های اولین مرتبه االلیت امتماد لا روش تستجیی هارمینی
روش تستجیی هارمینی
ملالها

روش انتقال پايدار

روش HL-RF



روش مینت ارلی


)NCall (g



)NCall (g



)NCall (g

3/5717

8000000

1

3/25931

940

3/25932

1085

نیسانی {}1/6671 ،2/5024

100000

2

1/33106

700

1/33054

1161

نیسانی {}1/0496 ،1/1526

1/4961

3

4/81199

2605

4/79681

5577

مغدیش

4/8101

150000000

4

2/02714

3750

2/01644

7021

نیسانی {}4/2170 ،4/9807

2/5910

2100000

)NCall (g

 -5بحث نتایج عددي

تکرار لسیار متری همگرا گرديده ه نداندهنده ارايی

نتاي الگیريتم لهبید يافته تستجیی هارمینی لا روشهای

اين روش نسبت له روش انتقال پايدار است .رويه تکرار HL-

 ،HL-RFانتقال پايدار و شبیهسازی مینت ارلی مقايسه

 RFدر هیچ ي

از ملالهای میرد لررسی همگرا نگرديده

شده است .در تدول  ،5مقايسهای از ت داد لرآورد تالا

است .ایتالف ناچیزی لین شای

شراي ادی ) )NCall (gو شای

االلیت امتماد  )روش

االلیت امتماد ااتل از

روش شبیهسازی مینت ارلی و روش  STMدر تیالا شراي

تستجیی هارمینی لا روشهای  6[ HL-RFو  ]7و روش

ادی غیریطی لا اندنای لاال مداهده شده است ملالهای

انتقال پايدار [ ]9ه پارامترهای اين الگیريتم مطالق لا

 2 ،1و  .)4رالطه تکرار ريا ی روش  HL-RFله اندنا و

رالطه  9له تیرت  =0.1و  C=Iفرض شده ،و همچنین

تغییرات تالا االت ادی رالطه  )8والسته است لذا ،در

روش شبیهسازی مینت ارلی ندان داده شده است .در

مساسل غیریطی لا اندنای لاال ،همگرايی اين الگیريتم له

روشهای  HL-RFو روش انتقال پايدار از م یار همگرايی

تیرت نیسانی دچار ناپايداری شده است .الگیريتم لهبید

 g (U )  105و از روش تاا ل مر زی لرای مداسبه

يافته تستجیی هارمینی لدون در نظر گرفتن اثر تددم

لردار گراديان تالا االت ادی در هر تکرار تالا االت

تالا شراي ادی ،مساسل االلیت امتماد را تدلیل رده و

ادی  2  RV  1لرآورد میگردد) استااده شده است .در هر

همگرايی مناسبی لرای مساسل غیریطی لا اندنای لاال اراسه

تکرار الگیريتم تستجیی هارمینی ،تالا االت ادی  5لار

داده است .لذا ،الگیريتم اراسه شده تستجیی هارمینی

اافظه هارمینی) لرآورد میگردد .همانطیری ه مدی

نسبت له روش  HL-RFاز ادرتمندی و سادگی لیدتری

است روش تستجیی هارمینی اراسه شده در اين مقاله له

لرییردار است.

مقدار شای

االلیت امتماد مداله لا روش انتقال پايدار

همگرا شده ه نداندهنده تدت تیمین شای
امتماد  FORMتیس

االلیت

الگیريتم لهبید يافته تستجیی

 -6نتیجهگیري
در اين مقاله ،ي

روش لهبید يافته تستجیی هارمینی

تهت تدلیل االلیت امتماد سازهها اراسه شده است .ي

هارمینی میلاشد .از اينرو ،الگیريتم اراسه شده هارمینی

طیل گام و پهنای لاند دينامی

تیانمندی مداله لا روش انتقال پايدار دارد روش انتقال

هارمینی والسته له تکرار و ت داد متغیرهای تصادفی م رفی

رايب یید پايداری رويه تکرار

شده است .در الگیريتم پیدنهادی هارمینی ،لهترين اافظه

است ه روش

مددی

پايدار در هر تکرار لر اسا

را تضمین می ند) .از طرفی ،مدی

تستجیی هارمینی نسبت له روش انتقال پايدار لا ت داد

مجله مدلسازی در مهندسی

هارمینی لا استااده از ي

تهت تنظیم اافظه

دامنه تديد متدکل از ي

تصادفی تیلید شده لا تالا تیزيا نرمال استاندارد ،پهنای
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تدلیل االلیت امتماد مرتبه اول سازهها له م

هارمینی لا ت داد تکرار متر از روش انتقال پايدار همگرا

. تنظیم شده است،م رفی شده

لاند و طیل گام دينامی

 اين روش له ملت مدم لداظ اندنای و مدتق.گرديده است

 تدت و سرمت همگرايی تدلیل االلیت،در اين الگیريتم

تالا االت ادی دچار ناپايداری ال نگرديده و لر یالف

 لا ت داد، لذا.امتماد له اندازه اافظه هارمینی والسته نیست

 در تمامی ملالهای میرد لررسیHL-RF روشهای تکراری

تکرار مناسب میتیاند اداال لرآورد را از تالا االت ادی

 الگیريتم تستجیی هارمینی اراسه، لذا.همگرا شده است

.داشته لاشد

 تیانمندی لیدتری نسبت له روش،شده مالوه لر سادگی

مقايسهای از الگیريتم تستجیی هارمینی اراسه شده لا

. و ارايی لیدتری نسبت له روش انتقال پايدار داردHL-RF

 و انتقالHL-RF : مانندFORM روشهای تکرار ريا ی
چهار ملال مددی و سازهای غیریطی لا

پايدار تیس

 الگیريتم اراسه شده تستجیی.اندنای لاال شده است
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