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چکيده
هدف از این مطالعه طراحی بهينه قاب هاي فوالدي خمشی سه بعدي با استفاده از الگوریتم ژنتيک است .الگوریتم ژنتيک ،یک الگوریتم تکاملی و مبتنی
بر جستجوي هوشمندانه است که در مسائل تصميم گيري گسسته ،کارایی باالیی دارد و از این حيث براي بهينه سازي قاب هاي فوالدي با پروفيلهاي موجود
در بازار ميتواند مناسب باشد .جهت کنترل قيودات طراحی ،از نرم افزار تحليل سازه  OpenSeesبراي تعيين پاسخ سازه استفاده ميشود که به نحو مناسبی
این نرم افزار با کد الگوریتم ژنتيک تهيه شده در نرم افزار  MATLABمرتبط می شود .روش طراحی در این مطالعه روش ضرایب بار و مقاومت ()LRFD
است .در این مطالعه ،مدلهاي طراحی بهينه سه قاب سه بعدي شامل یک قاب شش طبقه و دو قاب ده طبقه تحت بارگذاري بار ثقلی ،بار زلزله و بار باد توسعه
داده میشود و نتایج آن ارائه می گردد .در فرآیند بهينه سازي ،قاب ها با قيود اجرایی و بدون قيود اجرایی مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج هر دو حالت ارائه
می شود .نتایج نشان می دهد که مدل بهينه سازي از کارایی باالیی در ارائه طرح هاي بهينه برخوردار است.

کلمات کليدی
بهينه سازي ،الگوریتم ژنتيک ،قاب فوالدي خمشی ،روش ضرایب بار و مقاومت ،طراحی سازه.
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ABSTRACT
Main goal of present study is optimal design of three dimensional flexural frame with using genetic
algorithm. Genetic algorithm, it is an evolutionary algorithm based on intelligent search and it is highly
efficient in discrete decision making. Also, in this respect, it may be appropriate to optimize the steel frames
with the available profiles in the market. In terms of control design restraint, OpenSees software for
determining response of structure was used. In continue, OpenSees results with genetic algorithm
connected with using Matlab software. Design methodology in this research is LRFD. Also, in present study
three dimensional frame including a frame with six stories, two frames with 10 stories under gravity,
seismic and wind loads have been expanded. In optimal processing, frames with and without construction
restraint analyzed and both of results have been proposed. Results of present study showed that optimal
model have high applicable in proposing optimal design.
Keywords:
Optimization, Genetic algorithm, Flexural steel frame, LRFD method, Structure design.

03

رویکردهای نوین در مهندسی عمران
 ، ISSN ONLINE: 2588-7122- ISSN PRINT: 2588-6886دوره سوم ،شماره  ،8331 ،3صفحه54-33 :

 -8مقدمه
طراحی سازه از مقوالتی است که در آن چالش تصميمگيري وجود دارد .در هر فضایی که چالش تصميمگيري وجود دارد ،انتخاب
بهترین تصميم (تصميم بهينه) اهميت زیادي دارد .بنابراین در مبحث طراحی سازه میتواند مقولهي بهينهسازي مطرح باشد .در
مسائل تصميمگيري به منظور رسيدن به اهداف موردنظر میتوان مسئله را به صورت یک مدل ریاضی ،مدلسازي کرد .اگرچه تجربه
نقش مهمی در اتخاذ یک تصميم ایفا میکند ولی با این وجود تکنيکهاي بهينهسازي امکان تصميمگيري مناسب را بر اساس اصول
منطقی و در چارچوب نظاممند فراهم میسازد .مدلهاي بهينهسازي که مبتنی بر الگوریتمهاي ریاضی هستند قادر به تعيين بهترین
راهحل براي مسائل میباشند .این راهحلها از دقت باالیی برخوردار بوده و باعث افزایش منافع میشوند .به عنوان مثال در سازهي
فوالدي ،بهينهسازي در واقع رسيدن به وزن مينيمم است در حالی که ضوابط آیيننامهاي نيز رعایت گردد .مدلهاي بهينهسازي می
توانند خطی یا غيرخطی باشند .در حاليکه مدلهاي شبيهسازي به پيشبينی عملکرد سيستم با توجه به مقادیر متغيرهاي داده شده
توسط کاربر محدود است ،مدلهاي بهينهسازي به صورت خودکار به جستجوي یک گروه بهينه از بين مقادیر متغيرهاي تصميم
میپردازند .استفاده از الگوریتمهاي بهينهسازي هوشمند اخيرا مورد توجه قرار گرفته است که الگوریتم ژنتيک از جمله الگوریتمهاي
پرکاربرد در این حوزه است .الگوریتم ژنتيک یکی از روشهاي جدید بهينهسازي است که بيشتر براي بهينهسازي مسائل بسيار
پيچيده و غيرخطی به کار میرود .این الگوریتم در دهه هفتاد ميالدي توسط دانشمندي از دانشگاه ميشيگان به نام جان هلند مطرح
شد و در سال  1898توسط گلدبرگ تکميل شد .در واقع اساس این روش بر پایهي اصل “سير تکاملی جانداران در طبيعت” یا
“انتخاب طبيعت” است .ایدهي اساسی این الگوریتم انتقال خصوصيات موروثی توسط ژنها است.
الگوریتم ژنتيک تفاوت بسيار زیادي با روشهاي بهينهسازي قدیمی دارد  .در این الگوریتم باید فضاي طراحی به فضاي ژنتيک
تبدیل شود .الگوریتمهاي ژنتيک با یک سري متغيرهاي کدشده کار میکنند .مزیت کار با متغيرهاي کدشده در این است که اصوال
کدها قابليت تبدیل فضاي پيوسته به فضاي گسسته را دارند .روش الگوریتم ژنتيک در پروژههاي چند منظوره و پيچيده کاربرد داشته
و نسبتا سریع به جواب میرسد .در زمينهي بهينهسازي قابهاي فوالدي تحقيقات زیادي صورت گرفته است .در سال ( )2112گرامی
و همکاران از الگوریتم بهينهسازي ازدحام ذرات براي بهينهسازي یک قاب فوالدي دو بعدي استفاده کردند] .[1ساکا و دوگان در
سال ( )2112از الگوریتمهاي ازدحام ذرات ،ژنتيک و جستجوي هارمونی براي بهينهسازي قابهاي فوالدي دو بعدي با روش ضرایب
بار و مقاومت استفاده کردند] .[2در سال( )2112کاوه و زاکيان طراحی بهينهي قابهاي دو بعدي را با دو الگوریتم جستجوي ذرات
باردار و الگوریتم بهبودیافته جستجوي هارمونی ارائه نمودند] .[2کاوه و نصرالهی در سال ( )2112از الگوریتم جستجوي ذرات باردار
براي بهينهسازي قابهاي فوالدي دو بعدي با اتصاالت نيمه صلب استفاده کردند].[2کاوه و همکاران طراحی بهينهي قابهاي فوالدي
دو بعدي را با الگوریتم بهبودیافتهي کلونی مورچگان در سال ( )2111مد نظر قرار دادند] . [0در سال ( )2111کاوه و طلعتاهري
طراحی بهينهي قابهاي فوالدي دو بعدي خمشی را با الگوریتمهاي کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتيک مورد بررسی قرار دادند].[2
حاج علی و همکاران با استفاده از الگوریتم ژنتيک به بهينهسازي هزینهي ساخت چند قسمت از قابهاي فوالدي با اتصاالت نيمه
صلب در سال( )2118پرداختند] .[7در سال ( ) 2112گونگ و همکاران با هدف مينيمم کردن وزن قاب ،مينيمم کردن انرژي ورودي
لرزه اي و ماکزیمم کردن انرژي جذب شده توسط اعضاي فيوز در مهاربندها از الگوریتم ژنتيک و الگوریتم بهينهسازي زنبورعسل براي
طراحی ظرفيت بهينهي یک قاب فوالدي مهاربندي شده با مهاربند واگرا استفاده کردند] .[9کریپاکاران و همکاران در سال ()2111
با استفاده از الگوریتم ژنتيک به بهينهسازي قابهاي فوالدي با دو روش پرداختند -1 ،هنگامی که همهي اتصاالت صلب باشند -2
زمانی که بعضی از اتصاالت صلب باشند] .[8در سال( )2112توگان با هدف مينيمم کردن وزن قابهاي فوالدي دو بعدي از الگوریتم
دانش و یادگيري مبتنی بر بهينهسازي استفاده کرد] .[11افضلی و همکاران از الگوریتم بهينهسازي تغييریافتهي جفتگيري
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زنبورعسل ،الگوریتم ژنتيک ،کلونی مورچگان ،جستجوي هارمونی و دانش و یادگيري مبتنی بر بهينهسازي براي مينيمم کردن وزن
قابهاي فوالدي دو بعدي در سال ( )2112استفاده کردند] .[11در سال ( )2112کاوه و طلعت اهري از الگوریتم جستجوي ذرات
باردار براي مينيمم کردن وزن قابهاي دو بعدي و سه بعدي استفاده کردند .[12].در سال ( )2112نریمانی و ماهري با هدف مينيمم
کردن وزن قابهاي فوالدي دو بعدي و سه بعدي از الگوریتمهاي ژنتيک ،کلونی مورچگان ،جستجوي هارمونی ،ازدحام ذرات و دانش
و یادگيري مبتنی بر بهينهسازي استفاده کردند] .[12سادیک و همکاران در سال ( )2111از الگوریتم جستجوي هارمونی براي
مينيمم کردن هزینههاي قابهاي فوالدي سه بعدي با اتصاالت نيمه صلب استفاده کردند] .[12در سال ( )2111آیدوگدو از دو
الگوریتم بهينه سازي کلونی مورچگان و جستجوي هارمونی براي بهينهسازي وزن قابهاي فوالدي سه بعدي استفاده کرد] .[10در
این مطالعه ،مدلهاي طراحی بهينه سه قاب سه بعدي شامل یک قاب شش طبقه و دو قاب ده طبقه تحت بارگذاري بار ثقلی ،بار
زلزله و بار باد به وسيله الگوریتم ژنتيک توسعه داده میشود و نتایج آن ارائه میگردد .در فرآیند بهينهسازي ،قابها با قيود اجرایی
و بدون قيود اجرایی مورد بررسی قرار میگيرند و نتایج هر دو حالت ارائه میشوند.
 -2ضوابط و قيودات طراحی قابها به روش ضرائب بار و مقاومت
در این مطالعه ،ضوابط و الزامات طراحی سازه فوالدي با روش ضرایب بار و مقاومت ،طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
(ویرایش  )82میباشد] [12و این ضوابط به دو دستهي قيودات طراحی و قيودات اجرایی تقسيمبندي شدهاند.
 -8-2قيودات طراحی
اثر همزمان لنگر خمشی و نيروی محوری فشاری در ستونها

اثر همزمان لنگر خمشی و نيروي محوري فشاري حول یک یا هر دو محور  xو  yدر اعضاي با مقطع داراي یک یا دو محور تقارن


I

با محدودیت  0.1   yc   0.09که در آن  Iyممان اینرسی مقطع کل و  Iycمماناینرسی بال فشاري حول محور ضعيف میباشد،
I 
 y 
به شرح زیر تعيين میشود:
Pu
الف -براي  0.2
Pc

:

  1


() 1
Pu
ب -براي  0.2
Pc

pu 8  M ux M uy
 

pc 9  M cx M cy
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pu  M ux M uy


2 pc  M cx M cy

در روابط فوق pu ،نيروي فشاري ناشی از بارهاي ضریبدار pc  c  p n ،مقاومت فشاري طراحی c ،ضریب کاهش مقاومت
در فشار که مساوي  1/8است Mux ،لنگر خمشی ناشی از بارهاي ضریبدار نسبت به محور قوي ( Muy ،)xلنگر خمشی ناشی از
بارهاي ضریبدار نسبت به محور ضعيف ( M cx  b  M nx ،)yمقاومت خمشی طراحی نسبت به محور قوي (،)x
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 M cy  b  M nyمقاومت خمشی طراحی نسبت به محور ضعيف ( b ،)yضریب کاهش مقاومت براي خمش که مساوي 1/8
است.
استفاده از معيار خمش برای طراحی تيرها

انتخاب مقطع مناسب براي طراحی تير بر اساس معيار خمش ،طبق رابطهي ( )2صورت میگيرد:
b  M n  M r

() 2

که در آن Mr ،لنگر خمشی ناشی از بارهاي ضریبدار b ،ضریب کاهش مقاومت که مساوي  1/8است Mn ،ظرفيت خمشی مقطع
که وابسته به فشردگی ،غيرفشردگی و یا الغري مقطع است.
تغييرمکان جانبی ساختمان (دریفت)

محدودیت جابهجایی نسبی ساختمان طبق روابط ( )2و ( )0رعایت شود:
مقدار جابجایی مجاز نسبی داخلی هر طبقه

() 2

در این رابطه  ،جابهجایی نسبی طبقه (دریفت طبقه) و  hارتفاع طبقه است.
مقدار جابجایی مجاز کلی

() 0

1
300




h


1

h 400

در این رابطه  ،جابهجایی طبقه بام نسبت به کف ساختمان و  Hارتفاع کل ساختمان است.
این مقادیر مجاز منطبق بر مقادیر ارائه شده در مراجع مورد بررسی هستند و با مقادیر آیيننامه متفاوت است و دریفتهاي خطی
با این مقادیر مقایسه خواهند شد.
 -8-2قيودات اجرایی

براي اینکه مدلسازي به واقعيت نزدیکتر شود و جوابهاي بدستآمده بعد از بهينهسازي قابليت اجرا در محيط واقعی را داشته
باشند قيودي تحت عنوان قيود اجرایی میتواند به مدلها اضافه شود .در ادامه این قيود توضيح داده میشوند
.
قيد تيپبندی المانها

منظور از تيپبندي استفاده از پروفيلهاي یکسان براي مجموعهاي از تيرها یا ستونهاست .با به کارگيري این قيد کار اجراي
سازهها بسيار آسانتر شده و از سردرگمی کارگران در حين اجرا جلوگيري میشود .این قيد بطور صریح در ساختار کروموزومها مورد
استفاده قرار میگيرد.
قيد سطح مقطع ستونها

براي راحتی اجرا مناسب است از طبقهي پایين به باال سطح مقطع ستونها کم شود ،طبق رابطه (:)2
i=2,3,…,n

()2

03

)Ac (i )  AC (i 1
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قيد ارتفاع جان ستونها

براي راحتی اجراي اتصاالت ،مناسب است از طبقه پایين به باال ارتفاع جان ستونها کم شود ،طبق رابطه (:)7
i=2,3,…,n

() 7

)(Dc  2(t bc ))(i )  (Dc  2(t bc ))(i 1

قيد اتصال تير و ستون

براي راحتی اجراي اتصاالت مناسب است در هر گره و در محل اتصال تير و ستون ،عرض بال تير از ارتفاع جان ستون کمتر باشد،
طبق شکل( )1و رابطه (:)9
(B f )bi  Dci  2(t bc )i

i=1,2,3,…,n

() 9
قيد اتصال بال تير و ستون

در هر طبقه عرض بال تير از عرض بال ستون کمتر باشد ،طبق رابطه (:)8
i=1,2,3,…,

()8

(B f )bi  (B f )ci

در روابط فوق Ac (i ) ،سطح مقطح ستون در طبقهي  iام AC (i 1) ،سطح مقطح ستون در طبقهي  i-1ام (B f )bi ،عرض بال
تير Dci ،ارتفاع ستون (t bc )i ،ضخامت بال ستون Dci  2(t bc )i ،ارتفاع جان ستون (B f )ci ،عرض بال ستون i ،شماره طبقه،
هستند.

 -3معرفی قاب های مورد بررسی
در این مطالعه ،سه قاب سه بعدي شامل یک قاب ده طبقه سه دهانه با مشخصات فرضی و دو قاب شامل یک قاب شش طبقه و
یک قاب ده طبقه پنج دهانه برگرفته از مقاالت مختلف مورد مالحظه قرار میگيرند .براي ارزیابی بهتر مدل بهينهسازي توسعه داده
شده در این مطالعه هر یک از قابها در شرایط بدون قيود اجرایی و با مالحظه قيود اجرایی مورد بررسی قرار میگيرند که تعداد کل
قابهاي مورد بررسی به عدد  2میرسد و مدل بهينهسازي براي طراحی بهينه آنها توسعه داده میشود .البته از ميان قيود اجرایی،
قيد تيپبندي حتی در حالت بدون قيود اجرایی نيز مورد مالحظه قرار میگيرد .در ادامه به معرفی قابها پرداخته میشود.
 -8-3قاب ده طبقه و سه دهانه

یک قاب ده طبقه سه دهانه با مشخصات فرضی در نظر گرفته شده است که ارتفاع هر طبقه  201سانتیمتر ،شامل  281عضو و
 122گره است و المانها به  21گروه دستهبندي شدهاند .پالن قاب در شکل( ،)1نماي جانبی قاب در شکل( )2و شکل سه بعدي
قاب در شکل( )2نشان داده شده است .سازه فقط داراي بار ثقلی است که این بار در جدول( )1نشان داده شده است همچنين
تيپبندي المانهاي قاب در جدول( )2نشان داده شده است.
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شکل :1پالن قاب ده طبقه سه دهانه.

شکل :2نمای جانبی قاب ده طبقه سه دهانه.

شکل :2تصویر سه بعدی قاب ده طبقه سه دهانه.
جدول :8بارثقلی قاب ده طبقه سه دهانه.
تيرهای داخلی بام

تيرهای بيرونی بام

تيرهای داخلی طبقات

تيرهای بيرونی طبقات

()kg/cm

()kg/cm

()kg/cm

()kg/cm

10

7/0

21

11
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جدول  :2تيپ بندی قاب ده طبقه سه دهانه.
شماره گروه(تيپ)
شماره

تير

تير

ستون

ستون

ستون

داخلی

محيطی

داخلی

محيطی

گوشه

12

12

2

2

1

 2و 2و1

12

10

2

0

2

 2و 0و2

19

17

8

9

7

 8و 9و7

21

18

12

11

11

11

طبقه

 -2-3قاب ده طبقه و پنج دهانه

این قاب از تحقيق آقاي آیدوگدو ( )2111انتخاب شده ] [10و قرار است طرح بدست آمده در این مقاله با طرح بدست
آمده از مدل بهينه سازي در این مطالعه مقایسه شود .این قاب یک قاب ده طبقه میباشد ،ارتفاع هر طبقه  222سانتیمتر ،شامل
 029عضو 202 ،گره و داراي  20تيپ المان است همچنين قاب از نوع خمشی متوسط است .پالن قاب در شکل( ، )2نماي جانبی
قاب در شکل( )0و تصویر سه بعدي قاب در شکل( )2نشان داده شده است .بارگذاري قاب شامل بار جانبی(بار باد ،در راستاي محور x

 ،از چپ به راست) در جدول( )2و بار ثقلی موجود در جدول( )2است و تيپبندي المانها در جدول( )0نشان داده شده است.

شکل :5پالن قاب ده طبقه پنج دهانه.

شکل : 0نمای جانبی قاب ده طبقه پنج دهانه.
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شکل :2تصویر سه بعدی قاب ده طبقه پنج دهانه.
جدول  :3بارجانبی قاب ده طبقه پنج دهانه.
شماره

مکش باد
)(kg

فشار باد
)(kg

ارتفاع طبقه
)(cm

مکش باد
()kg/cm

فشار باد
()kg/cm

طبقه

291/2

22/78

222

1/9090

1/1920

1

291/2

102/1

222

1/9090

1/2192

2

291/2

229/2

222

1/9090

1/2018

2

291/2

922/8

222

1/9090

2/2922

2

291/2

982/9

222

1/9090

2/2282

0

291/2

821/0

222

1/9090

2/0289

2

291/2

892/9

222

1/9090

2/2902

7

291/2

1121

222

1/9090

2/7987

9

291/2

1102

222

1/9090

2/9902

8

291/2

072/2

222

1/9090

2/0722

11

جدول  :5بارگذاری ثقلی قاب ده طبقه پنج دهانه.
تيرهای داخلی طبقات

تيرهای خارجی طبقات

تيرهای داخلی بام

تيرهای خارجی بام

()kg/cm

()kg/cm

()kg/cm

()kg/cm

22/21

11/72

12/72

7/22
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جدول  :4تيپبندی المانهای قاب ده طبقه پنج دهانه.
شماره گروه (تيپ)
شماره
ستون

ستون

ستون

تير

تير

گوشه

کناری

داخلی

بيرونی

داخلی

0

2

2

2

1

 2و 2و1

11

8

9

7

2

 0و2

10

12

12

12

11

7و2

21

18

19

17

12

 8و9

20

22

22

22

21

11

طبقه

 -3-3قاب شش طبقه

این قاب از تحقيق آقاي کاوه ( )2117انتخاب شده ] [17و قرار است طرح بدست آمده در این مقاله با طرح بدست آمده از مدل
بهينهسازي در این مطالعه مقایسه شود .این قاب یک قاب شش طبقه است که ارتفاع طبقه اول  211سانتیمتر و ارتفاع بقيهي
طبقات  201سانتیمتر ،داراي  172عضو 92 ،گره و  9تيپ المان و سقف طبقات از نوع تيرچه بلوک است .قاب از نوع خمشی متوسط
است .پالن قاب در شکل( )7و تصویر سه بعدي قاب در شکل ( )9نشان داده شده است .بارگذاري قاب ،شامل بار ثقلی در جدول()2
 ،تيپبندي المانهاي قاب در جدول( )7و بار جانبی (بار زلزله در جهت  ،xاز چپ به راست) در جدول( )9بيان شدهاند.

شکل  :7پالن قاب شش طبقه.

شکل :1تصویر سه بعدی قاب شش طبقه.
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جدول  :6بارگذاری ثقلی قاب شش طبقه.
تيرهای داخلی

تيرهای بيرونی

تيرهای داخلی

تيرهای بيرونی

راستای y

راستای y

()kg/cm

()kg/cm

00/2

20/2

راستای x
)(kg/cm
1

راستای x
()kg/cm
9

جدول :7تيپبندی المانهای قاب شش طبقه.
شماره گروه(تيپ)
شماره

تير

تير

ستون

ستون

ستون

بيرونی

داخلی

بيرونی

داخلی

گوشه

2و0

2و0

2و1

2

1

 2و 2و1

 9و7

 9و7

2و2

2

2

 2و 0و2

طبقه

جدول :1بار زلزله قاب شش طبقه.
مقدار نيروی زلزله()kg

شماره طبقه

811

1

2011

2

0111

2

7221

2

9721

0

11111

2

 -5ارائه نتایج
همانطور که اشاره شد ،قابهاي مورد مطالعه شامل  2عدد قاب میباشند که  2قاب داراي قيود اجرایی و  2قاب بدون قيود
اجرایی هستند که البته در تمامی قابها قيد تيپبندي المانها مد نظر قرار گرفته است .قابها تحت بارگذاري ثقلی و جانبی هستند
که طراحی بهينهي آنها مد نظر است .از بين  2قاب مورد بررسی  2مورد آن دقيقا از نظر قيودات همانند مقاالت هستند و قرار است
طرح بهينه ي بدست آمده در این مطالعه با طرح ارائه شده در مقالهي مرجع مورد مقایسه قرار بگيرد 2 .مورد باقيمانده از قابها با
قيودات مختلف مدلسازي میشوند و در نهایت از نقطه نظر وابستگی طرحها به قيود ،مورد بحث و بررسی قرار میگيرند .با توجه به
اینکه روند الگوریتم ژنتيک در رسيدن به جواب بهينه یک روند تصادفی است ،لذا تعداد تکرار و سایز جمعيت در هر قاب متفاوت
است ،معموال تعداد تکرار و سایز جمعيت با افزایش متغيرهاي تصميم باال میروند .در تمامی قابها از روش چرخ گردان براي انتخاب
در الگوریتم ژنتيک استفاده شد.
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 -8-5نتایج طراحی بهينه قاب ده طبقه سه دهانه

در این قاب تعداد نسلها  011و سایز جمعيت  111در نظر گرفته شد نتایج در جدول( )8ارائه شدهاند .با توجه به جدول()8
وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک و بدون قيود اجرایی  22202کيلوگرم شده است در حالی که وزن قاب بعد از بهينهسازي
با الگوریتم ژنيتک با قيود اجرایی 07171کيلوگرم شد که وزن  07درصد بيشتر شد به این دليل که در این حالت قيود اجرایی در
نظر گرفته شده است.
جدول :3نتایج بدست آمده از بهينهسازی برای قاب ده طبقه سه دهانه.
طرح بدست آمده از الگوریتم با قيود اجرایی

طرح بدست آمده از الگوریتم بدون قيود اجرایی

شماره تيپ مقطع

W 530 × 72

W 200 × 31.3

1

W 530 × 109

W 410 × 60

2

W 760 × 161

W 460 × 89

2

W 530 × 72

W 250 × 25.3

2

W 530 ×109

W 310 × 44.5

0

W 410 × 114

W 360 × 64

2

W 410 × 60

W 150 × 18.0

7

W 460 ×82

W 130 × 28.1

9

W 410 × 60

W 410 × 38.8

8

W 250 × 49.1

W 250 × 17.9

11

W 360 × 72

W 150 × 13.5

11

W 410 × 38.8

W 200 × 15.0

12

W 200 × 22.5

W 250 × 17.9

12

W 310 × 23.8

W 310× 23.8

12

W 200 × 15.0

W 250 × 17.9

10

W 310 × 21.0

W 310 × 23.8

12

W 200 × 15.0

W 250 × 17.9

17

W 310 × 23.8

W 310 × 23.8

19

W 310 × 23.8

W 200 × 15.0

18

W 250 × 22.3

W 250 × 22.3

21

22202

07171

) (kgوزن قاب

 -2-5نتایج طراحی بهينه قاب ده طبقه پنج دهانه

در این قاب تعداد نسلها  1211و سایز جمعيت  211در نظر گرفته شد .در مرجع ] [10از الگوریتم جامعه مورچگان استفاده
شده است .نتایج در جدول( )11ارائه شدهاند .با توجه به جدول( )11وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک بدون قيود اجرایی
 180278کيلوگرم شده است در حالی که وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنيتک با قيود اجرایی  188129کيلوگرم شد که
وزن قاب  2درصد بيشتر شد به این علت که داراي قيود بيشتري بود .همچنين از آنجایی که قاب با قيود اجرایی از نظر قيود همانند
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قاب موجود در مرجع ] [10است قابل مقایسه با هم هستند که وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک  9درصد بهتر از وزن
قاب موجود در مرجع شد که این نشان دهندهي کارایی الگوریتم ژنتيک است.
جدول :83نتایج بدست آمده از بهينهسازی برای قاب ده طبقه پنج دهانه.
طرح بدست آمده از الگوریتم

طرح بدست آمده از الگوریتم

با قيود اجرایی

بدون قيود اجرایی

W 610 × 155

W 460 × 113

W 250 × 38.5

W 460 × 144

W 530 × 109

W 200 × 86

2

W 360 × 179

W 920 × 201

W 610 × 174

2

W 410 × 38.8

W 310 × 28.3

W 310 × 23.8

2

W 410 × 46.1

W 410 × 46.1

W 410 × 38.8

0

W 250 × 115

W 610 × 195

W 690 × 140

2

W 460 × 144

W 610 × 155

W 920 × 201

7

W 460 × 177

W 610 × 153

W 840 × 193

9

W 310 × 28.3

W 530 × 66

W 460 × 106

8

W 410 × 46.1

W 410 × 38.8

W 610 × 153

11

W 310 × 117

W 610 × 155

W 460 × 128

11

W 310 × 129

W 460 × 128

W 460 × 113

12

W 310 × 117

W 610 × 113

W 690 × 170

12

W 310 × 38.7

W 250 × 28.4

W 360 × 64

12

W 410 × 38.8

W 410 × 46.1

W 250 × 89

10

W 310 × 97

W 410 × 100

W 360 × 122

12

W 360 × 122

W 460 × 89

W 410 × 114

17

W 530 × 109

W 530 × 92

W 610 × 92

19

W 360 × 32.9

W 310 × 28.3

W 410 × 38.8

18

W 410 × 38.8

W 310 × 52

W 410 × 46.1

21

W 460 × 113

W 250 × 80

W 360 × 72

21

W 760 × 134

W 360 × 72

W 200 × 71

22

W 410 × 67

W 410 × 60

W 460 ×60

22

W 310 × 21.0

W 310 × 23.8

W 310 × 28.3

22

W 410 × 38.8

W 410 × 46.1

W 310 × 28.3

20

188129

180278

1/1
1/92

طرح بدست آمده در مرجع ][84

شماره تيپ مقطع
1

212071

)(kgوزن قاب

1/11

-

) (cmجابهجایی نسبی باالترین طبقه

1/2

-

) (cmجابهجابی کلی ساختمان

33

رویکردهای نوین در مهندسی عمران
 ، ISSN ONLINE: 2588-7122- ISSN PRINT: 2588-6886دوره سوم ،شماره  ،8331 ،3صفحه54-33 :
 -3-5نتایج طراحی بهينه قاب شش طبقه

در این قاب تعداد نسلها  001و سایز جمعيت  111در نظر گرفته شد .در مرجع ] [17از الگوریتم جستجوي هارمونی استفاده
شده است .نتایج در جدول  11ارائه شدهاند .با توجه به جدول  11وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک بدون قيود اجرایی
 02120کيلوگرم شده است در حالی که وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک با قيود اجرایی  00112کيلوگرم شده است
که وزن قاب  2درصد بيشتر شده است به این علت که داراي قيود بيشتري بوده است .همچنين از آنجایی که قاب بدون قيود اجرایی
از نظر قيود همانند قاب موجود در مرجع ] [17است قابل مقایسه با هم هستند که وزن قاب بعد از بهينهسازي با الگوریتم ژنتيک
 11درصد بهتر از وزن قاب موجود در مرجع شد که این نشاندهندهي کارایی الگوریتم ژنتيک است.
جدول :88نتایج بدست آمده از بهينهسازی برای قاب شش طبقه.
طرح بدست آمده از الگوریتم

طرح بدست آمده از الگوریتم

طرح بدست آمده در

با قيود اجرایی

بدون قيود اجرایی

مرجع ][84

W 460 × 52

W 310 × 52

W 760 × 196

1

W 310 × 107

W 310 × 97

W 610 × 174

2

W 200 × 35.9

W 360 × 32.9

W 610 × 125

2

W 310 × 107

W 310 × 107

W 360 × 122

2

W 460 × 52

W 460 × 52

W 610 × 101

0

W 410 × 46.1

W 410 × 38.8

W 250 × 25.3

2

W 460 × 52

W 460 × 52

W 250 × 58

7

W 460 × 52

W 460 × 52

W 250 × 22.3

9

00112
1/22

2/220

02120

09221
-

1/290

2/220

-

شماره تيپ مقطع

)(kgوزن قاب
جابهجایی نسبی
) (cmباالترین طبقه
) (cmجابهجایی کلی ساختمان

 -4جمع بندی و نتيجه گيری
در این مقاله طراحی بهينه سه قاب سه بعدي با الگوریتم ژنتيک انجام شد .براي ارزیابی بهتر مدل بهينهسازي توسعه داده شده
در این مطالعه هر یک از قابها در شرایط بدون قيود اجرایی و با مالحظه قيود اجرایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد براي
هر قاب با افزایش تعداد قيود ،جواب مدل بهينهسازي نامرغوبتر میشود که این موضوع منطبق بر اصول اوليه و اساسی بهينه سازي
است .براي هر یک از سه قاب بصورت جداگانه نتایج زیر حاصل شد:
 -1در قاب ده طبقه سه دهانه که فقط تحت بارگذاري ثقلی است و به دو قاب توسعه داده شده است ،وزن بهينه قاب بدون قيود
اجرایی  22202کيلوگرم شده است ،در حالی که وزن بهينه قاب با قيود اجرایی  07171کيلوگرم شد که  07درصد افزایش وزن با
مالحظه قيود قيود اجرایی مشاهده شد.
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 وزن بهينه قاب بدون قيود، در قاب ده طبقه پنج دهانه که تحت بار ثقلی و بار باد است و به دو قاب توسعه داده شده است-2
 درصد2  کيلوگرم شد که وزن قاب188129  در حالی که وزن بهينه قاب با قيود اجرایی، کيلوگرم شده است180278 اجرایی
 همچنين از آنجایی که قاب با مالحظه قيود اجرایی از نظر قيود همانند قاب موجود.بيشتر شد به این علت که داراي قيود اجرایی بود
 درصد بهتر از وزن بهينه قاب9 [ است قابل مقایسه با هم هستند که وزن قاب بهينه با الگوریتم ژنتيک در این مطالعه10] در مرجع
.در مرجع شد که این نشاندهندهي کارایی الگوریتم ژنتيک مورد استفاده در این مطالعه است
 وزن قاب بهينه با الگوریتم ژنتيک بدون، در قاب شش طبقه که تحت بارثقلی و بار زلزله است و به دو قاب توسعه داده شده-2
 کيلوگرم شده که00112  در حالی که وزن قاب بهينه با الگوریتم ژنتيک با قيود اجرایی، کيلوگرم شده است02120 قيود اجرایی
 همچنين از آنجایی که قاب بدون مالحظه قيود اجرایی از نظر قيود همانند قاب. درصد بيشتر شده است2 وزن قاب در این شرایط
 درصد بهتر از وزن11 [ است قابل مقایسه با هم هستند که وزن قاب بهينه با الگوریتم ژنتيک در این مطالعه17] موجود در مرجع
.قاب بهينه مرجع شد که این نشاندهندهي کارایی الگوریتم ژنتيک مورد استفاده در این مطالعه میباشد
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