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 دوگانه آونگ در آشوب تئوری و گرانشی الگوریتم

 
 

  سید داود ساداتیان

 

 

 

 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه نیشابور ، نیشابور

 
 

 
 

 گرانشی جستجوی الگوریتم دانیم می که همانطور :چکيده

. باشد می حافظه بدون و جمعی هوش به وابسته الگوریتم یک

 آونگ یک حرکت الگوریتم این از استفاده با مقاله این در

 به را خود نوسان وضعیت آشوبناک صورت به که را دوگانه

 با که دهیم می نشان. کنیم می بررسی آورد می وجود

 چگونه را یکدیگر آونگ  این های جرم الگوریتم این از استفاده

 انتخاب نوسان برای را وضعیتی چه نهایت در و کرده شناسایی

 .کنند می

 آونگ -آشوب نظریه -گرانشی الگوریتم :يديکل واژگان

 .پارامتر تنظیم -دوگانه

 

 

 مقدمه

رکو   حالگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم وابسته به هوش جمعی می باشد. این الگوریتم بهینه سازی با الگوبرداری از قووانین و  
عوامل در یک سیستم مصنوعی در زمان گسسته طراحی شده اس  که در آن، فضای سیستم همان محدوده تعریف مسئله می باشد. بر طبو   

در سال هوای ايیور روش   به هر ترتیب  .درک می کند (GF) 1اذبه گرانشیجو وضعی  اجرام دیگر را از طری  قانون گرانش، هر جرم محل 

های فراوانی بر اساس الگوریتم های بهینه سازی ابتكاری برای بهینه سازی مسائل ارائه شده اس . هر چند این روش ها ضمانتی بور یوافتن   

                                                           
1 . Gravitatonal force. 
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الگووریتم   طبو  ، روشوی بور   بر این اساس در اینجاندارند ولی برای یافتن تقریب نسبتاً يوبی از این مجموعه تالش می کنند.  راجبهه بهینه 

  .1]-[4اس  ارائه شده تئوری آشوب بر مبنای  مسئله پاندول دوگانهبرای بهینه سازی  :2 (GSA)جستجوی گرانشی

 

 نیروی گرانش

 
. کنود یسوقو  مو   یود را رها کن یزی. اگر چ[5]شد یکشف و فرمولبند توسط اسحاق نیوتن اس  که یزیکف یادیبن ینقانون از قوان ینا

از قانون گورانش   و در قالب ،را نیروی گرانش نامیدند یرون ینبر آن وارد شود. ا یرویین یدبا کند،یم ییرچون سرع  اجسام در ضمن سقو  تغ
 زیر داده می شود توسط رابطهمی باشد و اجسام مختلف  ینب یرویین که اس در جهان  یادیبن یرویین یک و ان استفاده کرده

 

(1)                                                        𝐹 = 𝐺
𝑀∗𝑀′

𝑟2
  

 

با  توانیوزن را م نیروی .باشدیم یگرفاصله اجسام از همد  rجرم اجسام و  𝑀و  ′𝑀گرانش ،  یثاب  جهان Gکه در آن  شودیم داده
در قطب  ی. به عنوان مثال اگر وزن شخصکندیم ییرحل جسم تغمبلكه مقدار آن با  یس ،اجسام ن یژگیو یککرد. وزن  یينث یفنر یترازو

شود، ترازو عدد  یریکره ماه اندازه گ یاگر وزن همان شخص بر رو ،يواهد بود نیوتن 207باشد، وزن او در استوا  نیوتن 217شمال 
 یاز گرانش یبا شتاب ناش یمااز گرانش کمتر باشد وزن هم کمتر اس . در واقع ، وزن مستق یرا نشان يواهد داد. هر چه شتاب ناش نیوتن170

 ی متفاوت اس  و آن کم یزن ینمع یوزن اجسام در مكانها یرادارد، ز یهم بستگ یگریوزن به عامل د یرویاس  که ن یهیمتناسب اس . بد
 تی  . به عبارباشدیاز گرانش متناسب م یوزن هم با جرم و هم با شتاب ناش یروین یدر حال  کل .باشدیجسم( م جرممقدار ماده موجود )

W = mg  که در آنW  ، وزنm  جرم وg ی)شتاب گرانش یمختلف گرانش یادینشتاب جاذبه در م ین. اباشدیم یشتاب جاذبه گرانش 
یلی پتانس یک باشدینوع م یناز ا یزگرانش ن یرویکه ن یستارپا یروهاین یبرا یسیتهبحث الكترم شبیه دارد. یمتفاوت یرکرات مختلف( مقاد

 یمكان ییراتعبارتس  از تغ یگرانش پتانسیلاساس ،  ین. بر اشودیم یناش یگرانش یلپتانس یناز ا یزن یگرانش یدانوجود دارد. م گرانشی
 . یبا عالم  منف یگرانش نیروی

این مقاله با شبیه سازی قوانین گرانش و حرکت نیوتن در زمان گسسته در فضای جواب های مسئله، تحلیلی از به هر ترتیب  در 

 مسئله آونگ دوگانه به صورت بهینه شده ارائه می نماییم.

 

 ساختار سیستم و قوانین

 

همان محدوده تعریف  مسفئله   در اینجا با توجه به اینکه قانون گرانش در حرکت جسم نقش ایفا می کند، محیط سیستم را 

در نظر می گیریم. می دانیم که طبق قانون گرانش هر جرم محل و وضعیت سایر اجرام را از طریق قانون جاذبه درک مفی کنفد.   

 در نتیجه می توانیم از این نیرو به عنوان ابزاری برای تبادل اطالعات استفاده کنیم.

                                                           
2 . Gravitatinal Search Algorithm 
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یکر بندی می کنیم: محیط که شامل یک دستگاه مختصات چند بعفدی در  بنابر مباحث باال فضای سیستم را بدین صورت پ

فضای تعری  مساله ، عامل های جستجو کننده که مجموعه اجرام آونگ می باشند بفه همفراه میلفه اتصفال و در نهایفت پف  از       

 تشکیل سیستم قوانین حاکم بر آن مشخص می شود)قانون گرانش و قوانین حرکت نیوتن(.

 

 ودار هامحاسبات و نم

 

جرم )برای سادگی محاسبات( در نظر بگیریم می تفوانیم روابطفی بفه شفکل زیفر       2اکنون اگر سیستم را به صورت مجموعه 

 برای آن بنویسیم

(2) 

  

  
در حقیقفت تصفویر ایفن     یک آونگ دوتایی دو درجه آزادی دارد و مناسب است که از دو مختصه تعمیم یافته استفاده کنیم

 مسئله به شکل زیر است

 
 آونگ دوگانه  : 1شکل 

 

 با توجه به روابط انرژی پتانسیل و جنبشی زیر می توان روابط الگرانژی را در ادامه نوشت.

(3) 

 
 

 
 و الگرانژینی به شکل 

(4) 

http://www.jorse.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 21-24، ص   1931  ردادخ،  1، جلد 22، شماره پژوهش در علوم و مهندسی 

ISSN: 1394-0040 
http://www.jorse.ir 

 
 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

4 
 

1394-0040© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 
 

 
 

 
 

این زوج معادالت دیفرانسیل هیچ جواب دقیق و تحلیلی ای به ما نمی دهند. برای جواب گرفتن می شود کار های مختلفی 

کرد مثال می توان از تقریب زوایای کوچک برای خطی کردن آن استفاده کرد و حالت های نرمال)یا بهنجار( را بدست آورد. ما 

. برای اینکه این کار را بکنیم، نیاز داریم که چهار مقدار اولیه برای آنها انجام می دهیمحل عددی در اینجا با استفاده از رایانه 

جرم ها، طول ها و شتاب گرانشی را به عالوه ی مقادیر اولیه انتخاب کنیم، عالوه بر این برای این دو معادله دیفرانسیل مرتبه دو 

پ  معادله را به صورت عددی حل می کنیم. حاال عمال همه چیز مورد مورد نیاز برای حل معادله دیفرانسیل وارد می کنیم و س

 نیازمان را می توانیم از جواب این حل بدست بیاوریم.

 نشان داده ایم 𝜃1در زیر نمونه ای از این حل عددی را برای متغییر 

 

 
 نسبت به زمان 𝜃1تغییرات: 2شکل 

 

رسم کنیم که در یک حالت خاص می تواند نمودار فضای فاز یکی از  تغییرات دو متغیر را بر حسب همهمچنین می توانیم 

 جرم ها باشد)نمودار تغییرات مختصه تعمیم یافته نسبت به سرعت تعمیم یافته برای یک جرم(.
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 𝜃1نسبت به  𝜃2تغییرات  : 3شکل 

 

هم داشته باشیم به همراه همه ی یک انیمیشن از حرکت ذره ها را با با این داده هایی می توانیم مسیر حرکت هر ذره 

 .تنظیمات مورد نیاز و موجود

یا دستورات مشابه با آن  animateدو روش داریم یکی از روش ها استفاده از دستور  mapleبرای انیمیشن ساختن در 

یک سری  است که بیشتر در مواردی استفاده می شود که بستگی صریح متغیرها نسبت به زمان مشخص باشد و دیگری تولید

ما از  خودش این عک  ها را تولید می کند(. animateعک  و نشان دادن آنها پشت سر هم است)در روش اول هم دستور 

 تعدادی عک  تولید می کنیم. forروش دوم استفاده می کنیم و با استفاده از یک  حلقه 

  می کنیم که با تغییر دادن انها می توانیم زمان تعریدر برنامه کامپیوتری را   divsو   noffmبرای این کار دو مولفه ی 

 . تصویر زیر نتیجه بدست آمده از این عملکرد می باشد.طوالنی تر یا دقت بیشتری داشته باشیم

 

 
 را در فضا نشان می دهد. 2و رنگ آبی مسیر ذره  1مسیر حرکت ذره در فضا )رنگ قرمز مسیر ذره  :4شکل
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حرکت آونگ دوتایی همیشه یکی از مثال های حرکت های آشوبناک بوده و یعنی با تغییرات کوچک در مقادیر اولیفه نتفای    

 .داده ایم برای شرایط اولیه متفاوت نشان در تصاویر زیر این موضوع راکامال متفاوت خواهند بود. 

 

 
 : حرکت ذرات به ازای مقادیر متفاوت پارامتر ها 5شکل 

 

 
 

 
 

 حرکت ذرات به ازای مقادیر متفاوت پارامتر ها :6شکل 
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در ابتدای تشکیل این سیستم  البته می توان آشوبناک بودن حرکت را از روی تحلیل نمودار فضای فاز دو جسم هم فهمید.

زمان اجرام ارزیابی ، هر جسم به صورت تصادفی در یک نقطه از فضا قرار می گیرد که جوابی از مسئله است. در هر لحظه از 

 شده تغییر مکان هر جرم پ  از محاسبه در نمودار ها رسم شده است.

در محاسبات فوق سعی شده است با استفاده از قانون گرانش روشی جهت بهینه یابی ایجاد شود. در این روش اجرام فضایی 

دل اطالعات استفاده می شود، یعنی اجسام به صورت تصادفی جستجو می شوند و از نیروی جاذبه به عنوان ابزاری جهت تبا

تحت تاثیر نیروی گرانش درک تقریبی از فضا پیدا می کند، در نهایت الگوریتم به شکلی ادامه می یابد تا حرکت کلی آونگ با 

 گذشت زمان مشخص گردد. در حقیقت در اینجا اثر گذاری به نسبت توانی از عک  فاصله به نوعی تعری  همسایگی برای هر

 جرم است، یعنی هر جرم به نسبت مقدارش شعاعی از از پیرامون خود را تحت تاثیر قرار می دهد.

از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود الگوریتم، بهبود دادن قدرت کش  الگوریتم است. یعنی الگوریتم بتواند نقاط 

 را افزایش داد. بهینه را ایجاد کند. از این رو بهتر است ضریب تاثیر گذاری اجرام
 

 نتایج 

امروزه از الگوریتم های مبتنی بر تصادف جهت بهینه یابی  استفاده زیادی می شود. اکثر این الگوریتم ها با توجه به فرآینفد  

 های فیزیکی یا رفتار های اشیاء به وجود می آیند . در این پژوهش با استفاده از قانون جاذبه بهینه سازی در مسفئله انجفام شفد.    

از طرفی چگونگی بهبود الگوریتم با توجه به تغییر مقادیر اجرام در آونگ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشفخص گردیفد بفا    

تنظیم درست مقادیر اجرام رفتار آشوبناک انها تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته و موقیفت اجفرام در فضفای پیرامفون خفود تغییفر       

 متوازن تری می گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jorse.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 21-24، ص   1931  ردادخ،  1، جلد 22، شماره پژوهش در علوم و مهندسی 

ISSN: 1394-0040 
http://www.jorse.ir 

 
 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

8 
 

1394-0040© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 مراجع

 

 [1]  S. Kirkpatrick, , C. D. Gelatto and M. P. Vecchi  ",  Optimizationb by simulated 

annealing" ,Science 220, 671-680  1983. 

 

[2]  J. D. Farmer, N. H. Packard and , A. S. Perelson "   , The immune system, adaptation, 

and machine  learning", Physica D 22,187-204. 1986. 
 

[3]  M. Dorigo, Y. Maniezzoa, and A . Colorni," The Ant  System: optimization by a 

colony of cooperating  agents.", IEEE Transaction on systems, Man, and   Cybernetics-

part B, 26, no.1 1996, pp. 1-13. 

 

[4]  T. Kohonen," Self-Organizatioann d Associative  Memory", third ed. Springer, 

Berlin, 1996. 
 

[5]  B. Schutz, "Gravity, from the ground up "  , Cambridge university press, 2003. 

http://www.jorse.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/

