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4. Sequential quadratic programming

The SQP method seems to be the best non-linear programming
method for constrained optimization problems. It outperforms every
other non-linear programming method in terms of efficiency, accu-
racyandpercentageof successful solutionsovera largenumberof test
problems. The method closely resembles Newton’s method for con-
strained optimization, just as is done for unconstrained optimization.
At each iteration, an approximation is made of the Hessian of the
Lagrangian function using BroydeneFletchereGoldfarbeShanno
(BFGS) quasi-Newton updating method. The result of the approxi-
mation is then used to generate a quadratic programming (QP) sub-
problem whose solution is used to form a search direction for a line
search procedure. Since the objective function to be minimized is
non-convex, SQP ensures a local minimum for an initial solution.

The SQP used in this paper consists of three main stages, as
follows: 1) calculation of an approximation of the Hessian matrix of
the Lagrangian function using quasi-Newton method; 2) formula-
tion of the QP problem; 3) line search and merit function calcula-
tion. Hence in this paper, first SOA is applied to optimization
problem as a global search and finally the best solution obtained
from SOA is given as initial condition for SQP method as a local
search to fine tune the solution. SQP simulations are done using the
Matlab optimization toolbox.

4. برنامھ نویسی درجھ دوم متوالی 

بھ نظر میرسد روش SQP بھترین روش برنامھ نویسی غیر خطی 
برای مسائل بھینھ سازی اجباری باشد. آن از لحاظ کارایی، صحت ، و 

درصد راه حل ھای موفق در میان تعداد زیادی از مسائل تست، برتر از 
سایر روشھای برنامھ نویسی غیر خطی عمل می کند. این روش شباھت 

نزدیکی بھ روش نیوتن برای بھینھ سازی اجباری دارد، درست مثل 
کاری کھ برای بھینھ سازی غیر اجباری انجام شده است. در ھر تکرار، 

ماتریس ھسین تابع الگرانژی با استفاده از روش بھ روزدرآوری شبھ 
نیوتن  (BFGS) تقریب زده شده است. سپس از نتیجھ تقریب برای 

تولید زیربرنامھ برنامھ نویسی درجھ دوم (QP) و از راه حل آن برای 
تشکیل جھت جستجو برای روش جستجوی خط استفاده شده است. از 

 SQP آنجایی کھ تابع ھدف بھ حداقل درآمده غیر محدب است، در نتیجھ
د.  از مینیموم محلی برای حل اولیھ اطمینان حاصل می کن

SQP بکاررفتھ در این مقالھ از سھ مرحلھ اصلی تشکیل می شود: 1) 
محاسبھ تقریب ماتریس ھسین تابع الگرانژی با استفاده از روش شبھ 

نیوتن، 2) فرموالسیون مسئلھ QP ، 3) محاسبھ تابع شایستگی و 
جستجوی خط. بنابراین در این مقالھ ابتدا از SOA برای مسئلھ بھینھ 
سازی بھ عنوان جستجوی کل استفاده شده و باالخره بھترین راه حل 
بدست آمده از SOA بھ عنوان راه حل اولیھ برای روش SQP بھ 

عنوان جستجوی محلی برای تنظیم دقیق راه حل مطرح شده است. شبیھ 
سازیھای SQP با استفاده از جعبھ ابزار بھینھ سازی مطلب انجام شده 
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