
Deeltjeszwerm-optimalisatie

Algoritmen voor het vinden van optima (minima of maxima) van functies of functionalen on-
derscheiden zich in lokale en globale algoritmen. Lokale optimalisatie-algoritmen zijn in staat
om, uitgaande van één startoplossing, één lokaal optimum te vinden, veelal het optimum dat
het dichtst bij die startoplossing ligt. De gebruikte zoekmethode is vaak een gradiëntmethode.
Globale zoekalgoritmen zijn in staat om het globale optimum te vinden. Een bekende klasse
van globale zoekmethoden zijn genetische algoritmen. Minder bekende globale zoekmethoden
zijn deeltjeszwerm-algoritmen (particle swarm algorithms).

Nogal eens geuite bezwaren tegen zowel genetische als deeltjeszwerm-methoden zijn de wil-
lekeur die erin zit en het gemis aan theorie die de methoden onderbouwt. Beide bezwaren
kunnen ook als uitdagingen worden gezien.

Doel van deze Bacheloropdracht is het verkennen, toepassen en het zo mogelijk wiskundig
beter onderbouwen van deeltjeszwerm-algoritmen. Hiertoe worden de volgende deelopdrachten
uitgevoerd:

• Bestudering van deeltjeszwerm-algoritmen op basis van uit te reiken literatuur (onder
andere 1 2) en zelf te zoeken literatuur.

• Implementatie van één of meerdere deeltjeszwerm-algoritmen voor oplossing van het bra-
chistochrone probleem (klassiek optimalisatieprobleem met bekende exacte oplossing).

• Oplossing van één of meerdere andere optimalisatieproblemen met bekende exacte oplos-
sing.

• Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de student die de opdracht uitvoert:

– ontwikkeling van enige nieuwe theorie voor deeltjeszwerm-algoritmen, of

– onderzoeken van de mogelijkheid tot versnelling van deeltjeszwerm-algoritmen door
met een gestructureerde hierarchie van zwermen van verschillende grootte te werken
(multiple particle-swarm optimization, bestaat nog niet voor zover ik weet).

In de Bachelor-scriptie wordt verslag gedaan van elk van bovenstaande deelopdrachten.

De opdracht kan geheel of gedeeltelijk op het CWI worden uitgevoerd.
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