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چکیذه :ثذلیل ثشخی هحذٍدیتّب اهکبى اػکي ػِ ثعذی یک قغعِ دس یک هشحلِ ٍخَد ًذاسد لزا
اػکيّبی هتفبٍت اص خْبت هختلف اص قغعبت اًدبم هیگشدد .اثشّبی ًقبط اػکيّب ثِ هٌظَس تَلیذ
هذل اثش ًقبط قغعِ ًیبص ثِ قشاس گشفتِ دس یک ػیؼتن هختلبت ٍاحذ داؿتِ کِ اكغالحب
ّنهشخعػبصی ًبهیذُ هیؿَد .دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس ّنهشخع کشدى اثشّبی ًقبط اص الگَسیتن
ثْیٌِػبصی کشم ؿتتبة اػتفبدُ گشدیذً .تبیح حبكل اص کبسثشد ایي الگَسیتن دس حل ایي هؼبلِ ًـبى اص
کبسثشدی ثَدى الگَسیتن کشم ؿتتبة دس حل ایٌگًَِ هؼبئل داسد.
واژههایکلیذیّ:نهشخعػبصی ،اثش ًقبط ،الگَسیتن کشم ؿتتبة ،هذل ػِ ثعذی.



 .1هقذهه 1
اهشٍصُ چبلؾ هْن كٌعت ،سقبثت اػتًَ .آٍسی ٍ ثْجَد اص یک عشف
ثب تؼلظ کبهل ثش داًؾ عشاحی هحلَل ٍ اص عشف دیگش ثش اػبع
تدضیِ تحلیل تَلیذات گزؿتِ كَست هیگیشد ،لزا الگَثشداسی ًقؾ
عوذُای دس صهیٌِ کؼت قبثلیت ٍ تَاًبیی ثْجَد هحلَل هغبثق ثب
ًیبصّبی هـتشی ایفب هیکٌذ .یکی اص ساُّبی الگَثشداسی اػتفبدُ اص
هٌْذػی هعکَع کِ سٍؿی هْن ثشای دػتشػی ثِ فيآٍسی ،سؿذ ٍ
تَػعِ هیثبؿذ ،اػت .هٌْذػی هعکَع سٍؿی آگبّبًِ دس دػتشػی
ثِ تکٌَلَطی اص سٍی تکٌَلَطی ٍ هحلَالت هَخَد اػت .کـَسّبی
دس حبل تَػعِ اص آى ثِ عٌَاى ساّی ثشای پیـشفت ػشیع اػتفبدُ
ًوَدُاًذ .ایي سًٍذ دس ػبلّبی اخیش ؿتبة صیبدی داؿتِ اػت.
 ,1اػتبدیبس ،داًـکذُ هٌْذػی هکبًیک ٍ هَاد ،داًــگبُ كٌعتی ثیشخٌذ.
آدسع پؼت الکتشًٍیکfoorginejad@birjandut.ac.ir:
 ,2کبسؿٌبػی اسؿذ ،هٌْذػی كٌبیع ،ػبصهبى كٌعت ،هعذى ٍ تدبست
خشاػبى خٌَثی .آدسع پؼت الکتشًٍیکSkh.parsa@yahoo.com:
 ,3کبسؿٌبع ،هٌْذػی هکبًیک ،ؿشکت آة ٍ فبضالة سٍػتبیی خشاػبى
خٌَثی .آدسع پؼت الکتشًٍیکv_eghbali@yahoo.com:

هٌْذػی هعکَع ثب ّذف عشاحی ،هؼتٌذػبصی ٍ کبهپیَتشی
ًوَدى اعالعبت یک هذل ثِ سٍؽ دػتی یب کبهپیَتشی ثِ هٌظَس
ًگْذاسی اعالعبت یک قغعِ یب تَلیذ هدذد یک ؿیء یب ػیؼتن
اًدبم هیگیشد.
اػکٌش لیضسی ثِ عَس کلی ثب ًوًَِثشداسی ٍ اسائِ ػِ ثعذی تعذاد
ثؼیبس صیبدی اص ًقبط ػغَح اؿیبء ،ػغَح سا ثبصیبثی هیًوبیذ.
سصٍلَؿي فضبیی دادُّب ثؼیبس ثبالتش اص سٍؽّبی ػٌتی اػتخشاج
دادُ هیثبؿذ .اص آًدب کِ اػکٌشّبی لیضسی داسای یک هیذاى دیذ
هحذٍد هیثبؿٌذ ،ثشای خوع آٍسی دادُّبی کلیِ ػغَح یک ؿی
ًیبص ثِ دادُثشداسی اص خْبت هختلف ٍخَد داسد کِ ایي دادُّب دس
دػتگبُّبی هختلبت هختلفی ثب تَخِ ثِ هَقعیت اػکٌش ًؼجت ثِ
قغعِ ثذػت هیآیٌذ .دادُّبی اػتخشاج ؿذُ ثشای ثبصیبثی کلیِ
ػغَح یک قغعِ ثبیذ ثِ یک ػیؼتن هختلبت ٍاحذ تجذیل گشدًذ.
سٍیِ تجذیل هختلبت اثشّبی ًقبط ثِ یک ػیؼتن هختلبت،
ّنهشخعػبصی اثشّبی ًقبط ًبهیذُ هیـَد=ّ .<1نهشخعػبصی
اثشّبی تلَیش دس کبسثشدّبی ٍاقعی ًظیش تلَیش ثشداسی پضؿکی،
ثیٌبیی هلٌَعی ٍ عشاحی ثِ کوک کبهپیَتش هَسد اػتفبدُ قشاس
گشفتِ اػت<ً .=2وًَِ ای اص ّنهشخعػبصی اثشّبی ًقبط یک قغعِ

(گل ػش ثب قذهت ػِ ّضاس ػبلِ کـف ؿذُ دس ثیشخٌذ) کِ ثِ هٌظَس
هذلػبصی آى ثکبس سفتِ اػت دس ؿکل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت.
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اّذاف ّنهشخعػبصی سا هیتَاى دس هَاسد ریل خالكِ ًوَد.
• تکویل ٍ ػبخت هذل هجتٌی ثش ًقبط یک خؼن ثب اػتفبدُ اص
اثشّبی ًقبط هختلف گشفتِ ؿذُ اص خؼن
• ّنهشخعػبصی دٍ تلَیش ثِ هٌظَس تکویل اعالعبت تلَیش
• ّنهشخعػبصی اثش ًقبط یک قغعِ ٍ یک هذل کبهپیَتشی ثشای
کٌتشل دقت اثعبدی قغعِ ػبختِ ؿذُ
• اػتفبدُ اص ایي سٍؽ دس تکویل اعالعبت تلبٍیش هبَّاسُای ٍ
ًقـِّبی َّایی
تب کٌَى هحققبى صیبدی اقذام ثِ حل هؼبلِ ّنهشخعػبصی ثب
اػتفبدُ اص الگَسیتنّبی فشا اثتکبسی ًوَدُاًذ .کَسدى ٍ ّوکبسى=<3
یک الگَسیتن تکبهلی پیـشفتِ سا ثشای حل ّنهشخعػبصی هؼبئل
ػِ ثعذی اسائِ کشدًذ .الگَسیتن تکبهلی پیـشفتِ ٍ الگَسیتن طًتیک سا
ثشای فشآیٌذ ّنهشخعػبصی ثش سٍی دٍ ؿکل هتفبٍت اخشا کشدُ ٍ
پبساهتشّبی تجذیل سا هقبیؼِ ًوَدًذ .آًْب ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ
دقت الگَسیتن تکبهلی پیـشفتِ اص الگَسیتن طًتیک ثیـتش هیثبؿذ.
ػیلَا ٍ ّوکبساى= <4الگَسیتن طًتیک سا ثشای ّنهشخعػبصی دقیق
چٌذیي تلَیش ثب ّنپَؿبًی کن اًدبم دادًذ .سٍؽ خذیذ خغبی
ّنساػتبیی تلبٍیش سا کویٌِ هیکٌذ .الگَسیتن طًتیک پیـٌْبدی
تَاًبیی ّنهشخعػبصی ػغَح ثذٍى ًیبص ثِ تخویي اٍلیِ اص اػتقشاس
تلبٍیش سا داسد.


اغلت هؼبئل ثْیٌِػبصی دس هٌْذػی عالٍُ ثش غیش خغی ثَدى داسای
هحذٍدیتّبی صیبدی ّؼتٌذ .ثٌبثشایي ثشای یبفتي حللّلبی ثْیٌلِ
ثشای ایٌگًَِ هؼبئل غیش خغی ثِ الگَسیتنّبی ثْیٌِ ػبصی هلَرش ٍ
کبسا ًیبص هیثبؿذ .ثؼیبسی اص الگَسیتنّبی فلشا اثتکلبسی هلذسى ثلش
هجٌبی َّؽ خوعی ٍ الْبم گلشفتي اص عجیعلت گؼلتشؽ یبفتلِاًلذ.
الگَسیتنّبی فشا اثتکبسی پیـشفتِ ثب تَخِ ثِ قلذست ٍ کلبساییؿلبى
دسکبسثشدّبی هختلف تَػعِ یبفتِاًذ.
الگَسیتن کشم ؿتتبة یک الگَسیتن فشا اثتکبسی اػت ،کِ ثب الْلبم اص
سفتبس ػبعع کشدى ًَس کشمّبی ؿت تبة ثذػت آهلذُ اػلتّ .لذف
اٍلیِ کشم ؿلتتلبة اص ػلبعع کلشدى ًلَس ثلِ هبًٌلذ یلک ػیؼلتن
عالهتدّی ثشای خزة کشمّبی ؿتتبة دیگش اػت=.<5
یبًگ الگَسیتن کشم ؿتتبة سا ثشاػبع فشضیِّبی صیش فشهَلِ کلشدُ
اػت:
الف -کشهْبی ؿت تبة فبقذ خٌؼیت هیثبؿٌذ ،ثٌلبثشایي یلک کلشم
ؿتتبة هیتَاًذ تَػظ توبهی کشمّبی ؿتتبة دیگش خزة ؿَد.
ة -خزاثیت هتٌبػت ثب ًَس کشم اػت ٍ ثشای ّش دٍ کشم ؿلتتلبة،
کشم ثب ًَس کوتش خزة کشم ثب ًلَس ثیـلتش هلیؿلَد (ثلِ ػلوت آى
حشکت هیکٌذ) ،ثب افضایؾ هؼبفت کبّؾ ًَس کشم ؿتتلبة ًیلض دس
ًظش گشفتِ هیؿَد.
ج -اگش ّیچ کشم ؿتتبة ًَساًی تشی ًجبؿذ ،کشم ؿتتبة ثِ كَست
تلبدفی حشکت خَاّذ کشد.
د -سٍؿٌبیی ثبیذ ثب تبثع ّذف دس استجبط ثبؿذ.
دسػبل  2009هقبیؼِ ایي الگَسیتن ثب الگَسیتنّبی پشٍاص پشًذگبى ٍ
الگَسیتن طًتیک هـخق ًوَد کِ ایي الگلَسیتن ثلشای پیلذا ًولَدى
ًقغِ ثْیٌِ عوَهی دس ثشخی کبسثشدّبی هَسد آصهَى قشاس گشفتِ ،اص
کبسایی ثْتشی ثشخَسداس اػت= .<6پذیذآٍسًذُ الگَسیتن کشم ؿت تبة
ػبل ً 2010تبیح آصهَىّبی اًدلبم پزیشفتلِ دیگلشی ثلش سٍی ایلي
الگَسیتن سا هٌتـش ٍ عالٍُ ثش اعتجبس ثخـیذى ثِ ایي الگَسیتن ػشعت
سػیذى ثِ خَاة آًشا ًیض هَسد ثشسػی قشاس داد= .<7کِ دس آصهَىّبی
اًدبم ؿذُ ػشعت الگَسیتن ثبالتش اص ػبیش الگَسیتنّب اسصیبثی گشدیذ ٍ
یک هؼبلِ عولی ًیض دس هَسد فـبس دس لَلِّب کِ قلجال تَػلظ ػلبیش
الگَسیتنّب حل گشدیذُ ثَد هدذدا تَػظ ایي الگَسیتن حل گشدیذ ٍ
خَاةّبی هٌبػجی ثِ دػت آهذ .اپَػتَلَپَع= <8اص ایي الگلَسیتن
ثشای ایدبد یک ػیؼتن حول ٍ ًقلل اقتللبدی اػلتفبدُ کلشد ٍ ثلِ
ًَعی ثش تَاًوٌذی ایي الگَسیتن دس ثْیٌِػبصی هؼبئل پیچیذُ كحِ

گزاؿت .طاًگ ایي الگَسیتن سا ثشای حل هـکالت ؿْشی ٍ تشافیلک
تَكیِ هیًوبیذ= .<9اهیشآثبدی ٍ ّوکبساى ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن کشم
ؿتتبة ٍ هذل ؿجکِ علجی ًؼجت ثِ ثْیٌِػبصی صثلشی ػلغ دس
فشآیٌذ ثشؽ ّوشاُ ثب رسات ػبیٌذُ اقذام ًوَدًذ=.<10
عوذُتشیي کبسثشد الگَسیتن کشم ؿتتلبة دس ثْیٌلِ ػلبصی هؼلبئلی
هیثبؿذ ،کِ ّذف ًْبیی ثیـیٌِ کلشدى تلبثع ّلذف اػلت .دس ایلي
الگَسیتن تبثع ّذف ثِ ػبدگی هیتَاًذ ثب هقذاس سٍؿلٌبیی کلشمّلبی
ؿتتبة هتٌبػت ؿَد .اص عشف دیگش سٍؿٌبیی کلشمّلبی ؿلتتلبة
هیتَاًذ تَػظ یک ساُ ػلبدُ ثلب قبثلیلت کلبسایی دس الگلَسیتنّلبی
طًتیک یب الگَسیتن  BFAتعشیف ؿلَد .فشآیٌلذ ثْیٌلِ ػلبصی ایلي
الگَسیتن اص تغییشات ؿذت ًَس ٍ خزاثیت اػتفبدُ هیًوبیذ.
خزاثیت یک کشم ؿتتبة ثشاػبع دسخـٌذگی یب ؿذت ًَسی
تعییي هیؿَد کِ اص تبثع ّذف ثِ دػت آهذُ اػت .دس ػبدُتشیي
حبلت ثشای هؼبئل ثْیٌِ ػبصی کِ دسآى هقذاس ثیـیٌِ تبثع ّذف ثِ
دػت هیآیذ ،ثیـیٌِ سٍؿٌبیی "I" ،یک کشم ؿتتبة دس هکبى
هٌحلش ثِ فشد  Xهیتَاًذ هقذاس سٍؿٌبیی ثب تبثع ّذف هتٌبػت
ؿَد( ) (
) ( ) .ثب ایي حبل خزاثیت "β" ،کبهال ًؼجی اػت ٍ
ثبیذ دس چـوبى ًبظش دیذُ ؿَد ٍ یب تَػظ کشمّبی ؿتتبة دیگش
قضبٍت ؿَد .ثٌبثشایي ،خزاثیت ثب هؼبفت  rijثیي کشم ؿتتبة ٍ i
کشم ؿتتبة  jتغییش هیکٌذ .ؿذت ًَس ثب افضایؾ فبكلِ اص هٌجعاؽ
کبّؾ هییبثذًَ ٍ ،س دس هحیظ ًیض خزة هیؿَد ثٌبثشایي ثبیذ اخبصُ
دادُ ؿَد خزاثیت ثب دسخِ خزة تغییش کٌذ.
دس ػبدُتشیي حبلت ؿذت ًَس ) ( ثب هؼبفت  rثغَس پیَػتِ ٍ
ًوبیی تغییش هیکٌذ .ثیبى سیبضی تغییشات ؿذت ًَس دس ساثغِ ()1
آهذُ اػت=.<7
()1
0
 I0ؿذت ًَس اٍلیِ
𝛾 ضشیت خزة ًَس
هیضاى خزة کشم ؿتتبة ثب ؿذت ًَسی کِ اص کشمّبی ؿتتبة
اعشاف ػبعع هیؿَد هتٌبػت اػت .اکٌَى هیتَاى هقذاس خزاثیت
یک کشم ؿتتبة  βسا عجق ساثغِ ( )2تعشیف ًوَد=.<7
()2

2

0
كفش 0

هقذاس خزاثیت دسهؼبفت
ؿجِ کذ الگَسیتن کشم ؿتتبة ،دس ؿکل ً 2وبیؾ دادُ ؿذُ اػت.
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شکل.2
فبكلِ ثیي ّش دٍ کشم ؿتتبة  j ٍ iدس Xj ٍ Xiسا هیتَاى اص
هختلبت کبستضیي عجق ساثغِ ( )3ثِ دػت آٍسد.
()3

(=√∑ 1
)2
خضء  kاص کشم ؿتتبة i

دس ایي الگَسیتن کشمّبی ؿتتبة ثِ ػوت کشمّبی ثب خزاثیت
ثیـتش حشکت هیکٌٌذ .دس ّش هشحلِ هیضاى خبثدبیی کشم خزة
ؿذُ  iثِ ػَی کشم ؿتتبة خزاثتش (سٍؿي تش)  jتَػظ ساثغِ ()4
تعییي هیؿَد=.<7
2

()4
(
)
قؼوت دٍم ساثغِ ثب خزة دس استجبط اػت ،دس حبلیکِ قؼوت ػَم
تلبدفی اػت کِ ثب ثشداس تلبدفی تغییش هیکٌذ کِ اص تَصیع ًشهبل
تجعیت هیکٌذ .دس اکثش کبسثشدّب هیتَاى هقبدیش ٍ β0=1 ، γ=1
0

سا دس ًظش گشفت .عالٍُ ثش ایي ،اگش تفبٍت دس هقبدیش
01
اًذاصُّب دس اثعبد هختلف ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،ثِ عٌَاى هثبل اگش
تغییشات دس یک ثعذ اص  10-5تب  ٍ 105دس دیگش اثعبد اص  10-3تب 103
ثبؿذ یک ایذُ هٌبػت خبیگضیٌی  αثب  αSkاػت .کِ  Skثشداس
هقیبع دّی ثشای اخضاء پبساهتشّبی ٍسٍدی ثِ الگَسیتن اػت .دس
هقبلِ حبضش ًشهبل کشدى کلیِ پبساهتشّبی ٍسٍدی دس ثبصُ =<-1،1
ثبعث ؿذُ تب عالٍُ ثش افضایؾ ػشعت آهَصؽ ٍ کبّؾ خغب دس
ؿجکِ علجیّ ،وؼبىػبصی دادُ ثِ ٍخَد آهذُ دس ارش ًشهبلػبصی،
ثبعث گشدیذُ تغییشات دس اثعبد هختلفّ ،وؼبى گشدد.

پبساهتش 𝛾 تغییش خزاثیت سا هـخق هیکٌذ ٍ ،هقذاس آى
هـخق کٌٌذُ تعییي ػشعت ّوگشایی ٍ چگًَگی سفتبس الگَسیتن
کشم ؿتتبة اػت .دس تئَسی )  𝛾 0اهب دس عول  1یب 𝛾 0
تَػظ ػیؼتوی کِ ثبیذ ثْیٌِ ؿَد تعییي هیؿَد .دس ًْبیت
 .دس ٍاقع هبًٌذ ایي
صهبًیکِ 0
𝛾 ،خزاثیت ربثت اػت 0
اػت گفتِ ؿَد کِ ؿذت ًَس دس یک فضبی ایذُآل کبّؾ ًوییبثذ.
ثٌبثشایي یک کشم ؿتتبة سٍؿي هیتَاًذ دس ّش خبیی اص ًبحیِ
داهٌِ دیذُ ؿَد .ثٌبثشایي یک ًقغِ ثْیٌِ(هعوَال ثْیٌِ عوَهی)
هیتَاًذ ثشاحتی قبثل دػتشع ؿَد کِ هغبثق ثب یک حبلت خبف
الگَسیتن پشٍاص پشًذگبى اػت=.<6
دس حقیقت اگش حلقِ دسًٍی ثشای  jثشداؿتِ ؿَد ٍ  Ijثب ثْتشیي
خَاة کًٌَی * gخبیگضیي ؿَد ،الگَسیتن کشم ؿتتبة اكَال ثِ
الگَسیتن پشٍاص پشًذگبى اػتبًذاسد تجذیل هیؿَد ٍ دسًتیدِ ساًذهبى
ایي حبلت خبف هـبثِ الگَسیتن پشٍاص پشًذگبى هیؿَد .اص عشفی
دیگش اگش
هیؿَد.

𝛾 هقذاس خزاثیت ساثغِ ( )2ثِ ساثغِ ( )7تجذیل

) (
) (
()5
2
کِ هعشف تبثع ضشثِ یب تبثع دلتبی دیشاک اػت .ایي ثِ ایي هعٌی
اػت کِ خزاثیت دس ًظش دیگش کشمّبی ؿتتبة تقشیجب كفش اػت یب
کشمّبی ؿتتبة کن ثیٌب ّؼتٌذ .ایي حبلت ایي حکن سا داسد کِ
کشمّبی ؿتتبة دس یک هٌغقِ ثؼیبس هِ آلَد ٍ تیشُ ّؼتٌذ.
کشمّبی ؿتتبة دیگش دیذُ ًویؿًَذ ٍ ّش یک اص کشمّبی ؿتتبة
دس یک ساُ کبهال تلبدفی حشکت هیکٌٌذ .ثٌبثشایي ،دس ایي حبلت ثب
سٍؽ خؼتدَی کبهال تلبدفی هغبثقت هیکٌذ .ثٌبثشایي 𝛾 چگًَگی
سفتبس الگَسیتن سا کٌتشل هیکٌذّ .وچٌیي ایي اهکبى ٍخَد داسد کِ

یک دػتگبُ هختلبت ٍاحذ اص یک هبتشیغ تجذیل اػلتفبدُ ًولَدُ،
کِ ایي هبتشیغ داسای  3هَلفِ خبثدبیی ٍ  3هَلفِ چشخؾ هیثبؿذ.
ثب ضشة هختلبت ًقبط اثش ًقبط دٍم دس ایي تجذیل ،هختلبت ًقلبط
ثِ دػتگبُ هختلبت اثلش ًقلبط اٍل هٌتقلل هلی ؿلًَذ .ثٌلبثشایي دس
ّنهشخع ػبصی ّذف کویٌِ کشدى هقذاس ثبقیوبًذُ عجلق ساثغلِ ()6
اػت.
1
2
) (
‖∑ 1
(
‖)
() 6
دس ساثغِ ( )6هقذاس  Nتعذاد کل ًقبط ثشای عولیبت ّنهشخعػبصی،
 miثشداسّش ًقغِ هذل di،ثشداس ّش ًقغِ دادُ R ،هبتشیغ چشخؾ ٍ t
ثشداس خبثدبیی دٍ اثش ًقبط هیثبؿٌذ.
دس ایي پظٍّؾ ثشای ّنهشخع ػبصی اثشّبی ًقلبط تَػلظ الگلَسیتن
کشم ؿت تبة تٌْب پبساهتشّلبی هلشتجظ ثلب چلشخؾ دس ًظلش گشفتلِ
ؿذُ اًذ ،لزا ثِ خبی اػتفبدُ اص ساثغِ ( )6اص ساثغِ ( )7ثِ عٌَاى تبثع
ّذف دس الگَسیتن ثْیٌِػبصی اػتفبدُ گشدیذ.
1
) (
‖∑ 1
‖2
()7
ثِ هٌظَس ثشسػی عولکشد الگَسیتن کشم ؿت تبة دس ایي هؼبلِ اثتلذا
ثخـی اص یک اثش ًقبط خذا گشدیذ ٍ ػپغ هختلبت ًقبط آى دس ػِ
هشحلِ حَل هحَسّبی  z ٍ y ،xتَػلظ هلبتشیغّلبی دٍساى ،دٍساى
یبفت .هبتشیغّبی دٍساى حَل هحَسّب عجق سٍاثظ ()10( ٍ )9( ،)8
هیثبؿٌذ.
()8

0
0 
1


Rx  0 cos sin  
0  sin  cos 

()9

cos  0  sin  


Ry   0
1
0 
 sin  0 cos  
0

0
1

sin 

 cos 

Rz   sin 
 0

ثب تٌظین 𝛾 ثتَاى چٌذیي ًقغِ ثْیٌِ هختلف سا (دس كَست ٍخَد
چٌذیي ًقغِ ثْیٌِ) دس عی تکشاسّبی هـبثِ پیذا ًوَد .دس حقیقت

()10

ثب افضایؾ هقذاس 𝛾 پبساهتش خزاثیت کوشًگتش گشدیذُ لزا کشمّب دس ثِ
ػوت ثْیٌِّبی هحلی خزة ًویگشدًذ .دس كَست ٍخَد چٌذیي
ًقغِ ثْیٌِ دس فضبیی کِ کشمّب سّب هیگشدًذ دس كَستیکِ تعذاد
کشمّب ثـکل قبثل تَخْی اص ًقبط ثْیٌِ ثیـتش ثبؿذ ّیچ ًقغِ
ثْیٌِای اص چـن کشمّب دٍس ًخَاّذ هبًذ=.<6

ثب ضشة هبتشیغّبی دٍساى دس یکذیگش ساثغِ ( )11ثِ عٌَاى هبتشیغ
دٍساى کلی حَل ّش ػِ هحَس ثذػت هیآیذ.

عولیبت ّن هشخع ػبصی ثشای ثشدى هختلبت ًقبط دٍ اثلش ًقلبط ثلِ
Dirac delta function.2

cos 
0

()11
 cos  cos  cos  sin   sin  sin  cos  sin  sin   cos  sin  cos  


R   cos  sin  cos  cos   sin  sin  sin  sin  cos   cos  sin  sin  
 sin 

 sin  cos 
cos  cos 

اثش ًقبط ثذػت آهذُ ٍ اثش ًقبط هشخع دس ؿلکل ً 3ـلبى دادُ
ؿذُ اػت .تعذاد  20کشم ؿت تبة کلِ ّلش کلذام داسای ػلِ صاٍیلِ
دٍساى هتفبٍت حَل هحَسّبی هختلف ثَدًذ دس فضلبی خلَاة سّلب

گشدیذُ ٍ ثشای ّش یک ثب تَخِ ثِ تبثع ّذف هقلذاس ثبقیوبًلذُ هلَسد
هحبػجِ قشاس گشفت .دس الگَسیتن کشم ؿتتبة ،کلیِ کشمّب ثِ ػوت
ًقغِ یب ًقبط ثْیٌِ حشکت هیکٌٌذ ثِ ایي هعٌی کِ هقبدیش صٍایلبی
دٍساى حَل هحَسّب ثِ ًحَی تغییش هییبثلذ کلِ تلبثع ّلذف ثْیٌلِ
گشدد ،ثٌبثشایي ّشچِ تعذاد کشم ّب ثیـتش ثبؿذ احتوبل دػت یلبفتي
ثِ ثْیٌِ عوَهی افضایؾ هییبثذ .هیضاى سٍؿٌبیی ّش کلشم ؿلتتلبة
تَػظ تبثع ّذف هـخق ٍ ثِ الگَسیتن کشم ؿتتبة دادُ هیؿلَد.
اثتذا الصم اػت هقبدیش پبساهتشّبی هشتجظ ثب خزة ًَس هحلیظ (ٍ )γ
حشکت تلبدفی کلشم ؿلت تلبة ( )αثوٌظلَس ثْیٌلِ ػلبصی تَػلظ
الگَسیتن کشم ؿت تبة تعییي گشدًذ .دس ایي ثذیي هٌظَس  α ;0/2دس
ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ضشیت خزة ًَس ثشاثش یک ،هٌظَس گشدیلذ(.) γ;1
اص ایي الگَسیتن ثشای یبفتي هقبدیش ثیـیٌِ اػتفبدُ هیگشدد لزا ثشای
یبفتي کوتشیي هقذاس تبثع ّذف ،اثتذا دس هشحلِ هقذاس تبثع ّلذف دس
 -1ضشة هیگشدد ٍ دس ًْبیت خَاةّبی ثذػلت آهلذُ اص الگلَسیتن
ًیض دس  -1ضشة هی ؿَد تب هقبدیش ثْیٌِ ثشای ّنهشخعػبصی ثذػت
آیذ .ثش اػبع هقذاس ثْیٌِ ثذػلت آهلذُ اثلش ًقلبط دٍم ّلن هشخلع
هیگشدد .ؿکل اثش ًقبط ّن هشخع ؿذُ ٍ اثش ًقلبط هشخلع دس ؿلکل
ؿوبسُ ً 4ـبى دادُ ؿذُ اػت.

شکل.4اترهاینقاطنشاىدادهشذهدرشکل3پساز
تااستفادهازالگوریتنکرمشةتاب 

هنهرجعکردى

دس خذٍل  1هقبدیش دٍساى دادُ ؿذُ ٍ هقذاس ثْیٌِ ثذػت آهذُ
تَػظ الگَسیتن کشم ؿت تبة پغ اص  25ثبس تکشاس ،ثشای ػلِ حبللت
هتفبٍت اص دٍساى ّب ًـلبى دادُ ؿلذُ اػلتً .تلبیح ثذػلت آهلذُ اص
کبسثشد ایي الگَسیتن ثْیٌِ ػبصی ًـبى اص دقلت هٌبػلت آى دس حلل
ایٌگًَِ هؼبئل داسد.
جذول.1هقادیرتهینهتذستآهذهتوسظالگوریتنکرم
شةتاب 

)Rx(γ
][deg.

شکل.3اترهاینقاطترگرفتهازاترنقاطتایر 

)Ry(β
][deg.

)Rz(α
][deg.
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صٍایبی دٍساى اثش ًقبط
حَل هحَسّبی
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حَل هحَسّبی
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ؿتتبة دس هشحلِ ػَم

59/999914

30/000671
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roughness using firefly algorithm”, Modares Mechanical
Engineering, 13(2113) 123-134. (in Persian)

ِدس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس حل هؼبلِ ّنهشخلعػلبصی کلِ اص خولل
چبلؾّبی اػبػی دس ػبخت هذل اثش ًقبط دس اػکٌشّبی ػِثعلذی
 ًتلبیح.ثـوبس هلیسٍد اص الگلَسیتن کلشم ؿلتتلبة اػلتفبدُ گشدیلذ
پیبدُػبصی ایي الگَسیتن دس هؼبلِ ّنهشخعػبصی ًـبى اص کلبسثشدی
 ایلي سٍؽ.ثَدى ایي سٍؽ ثْیٌِ ػبصی دس حل ایٌگًَِ هؼلبئل داسد
ثشای حل دس توبهی هَاسد ثِ خَاة ثب تعلذاد تکشاسّلبی کلن ّوگلشا
گشدیذ ٍ افضایؾ تعذاد تکشاسّب فقظ ثش سٍی دقت حلل هؼلبلِ تلبریش
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