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چكیده طرح:
امـروزه بدليـل محدوديـت در منابع، زمـان و هزينـه در كاربردهاي واقعي، مهندسـين بدنبـال ارائه طرحي 
اقتصـادي و ممكـن در مـدت زمانـي مشـخص مي باشـند. بنابرايـن، در سـال هاي اخيـر به مقولـه بهينه يابي 
در زمينـه مهندسـي توجـه خاصـي شـده اسـت. بـا توجه بـه اهميت ايـن موضـوع، در ايـن طرح بـه معرفي 
يـك الگوريتـم بهينه يابـي فراكاوشـي جديـد بـا الهـام از فرمول بندي برخـورد بين اجسـام، به نـام بهينه يابي 
برخـورد اجسـام)Colliding Bodies Optimization(، بـراي اوليـن بار پرداخته شـده اسـت. در سـال هاي 
اخيـر الگوريتم هـاي بهينه يابـي فراكاوشـي فراوانـي معرفـي و كاربردهـاي آنهـا در زمينه هـاي مختلـف ارائه 
شـده اسـت. اين الگوريتم ها داراي دو فاز مجزا هسـتند: جسـتجوي كلي و جسـتجوي محلي، كه هدف آنها 
متعـادل كـردن ايـن دو فـاز اسـت. همچنيـن الگوريتم هـاي فراكاوشـي داراي پارامترهاي داخلي هسـتند كه 
كارايـي آنهـا خيلـي به مقدار اين پارامترها بسـتگي دارد. بنابراين در اين طرح سـعي شـده اسـت بـا ارائه يك 
الگوريتم فراكاوشـي كه در فرمول بندي آن از هيچ پارامتر داخلي اسـتفاده نشـده باشـد، و با حفظ تعادل بين 
فازهـاي جسـتجوي محلـي و كلـي، درخـور توجـه و رقابتي باشـد. قابليت هاي ايـن الگوريتم در حل مسـائل 
آزمايشـي مقيد سـازه اي و ديگر مسائل بهينه سـازي در زمينه مهندسي عمران نشـان داده شده است. از جمله 
مسـائل سـازه اي مـورد مطالعه در ايـن طرح، مي توان بـه طراحي بهينه انواع خرپاها، اسـكلت هاي سـازه اي، 
سـاختمان هاي صنعتـي و سـدهاي قوسـي اشـاره كـرد. همچنين به كاربـرد ايـن الگوريتم در ديگـر زمينه ها 
ماننـد افـراز مدل هاي المان محدود، اصالح شـتاب  نگاشـت ها و تشـخيص خرابي سـازه ها نيز پرداخته شـده 

اسـت. مزايـاي ايـن الگوريتـم برخورد اجسـام 
عدم نيـاز به تنظيم كـردن پارامترهـای داخلی 

و اسـتفاده از فرمول بندي سـاده، مي باشـند. 
ماهييـت  بـه  توجـه  بـا  الگوريتـم  ايـن 
زمينه هـاي  در  فراكاوشـي  الگوريتم هـاي 
مهندسـي نيز كاربـرد دارد و همچنين كاربردها 
و مثال هـاي عـددي و واقعـي آن در زمينـه 
مهندسـي سـازه و زلزله نشـان داده شده است. 
تمايل پژوهشـگران به اسـتفاده از اين الگوريتم 
و اسـتناد به مقـاالت مرتبط به آن نشـاندهنده 

كارا بـودن و موثـر بـودن آن اسـت.

رتبه دوم  پژوهش هاي بنیادي
گروه عمران

● پژوهشگر : وحیدرضا مهدوي داهويي
● عنوان طرح:  معرفي کاربردهاي الگوريتم بهینه يابي برخورد اجسام

● استاد راهنما: دکتر علی کاوه
● موسسه   همكار: دانشگاه علم و صنعت ايران


