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چکیده-
روشهای بهینهسازی توپولوژی قادرند طرحهایی را با بهترین طرح سازه برای عملکردهاای ساازهای پیادا کنناد .یکای از ایان روشهاا،
بهینهسازی تکاملی سازههاست .بهینهسازی تکاملی سازهها 1به معنای حﺬﻑ مواد ناکارﺁمد از سازه است به گونهای که نتایﺞ باه دسات ﺁماده در
هر مرحله به سمت طرح بهینه پیﺶ می روند .بهینه سازی تکاملی سازه هاا با راهبرد دو جهتای 2شکل بهبودیافتاه ی روش بهیناه ساازی تکااملی
سازه ها است که عﻼوه بر حﺬﻑ الماﻥ ،قابلیت اﺿافه کردﻥ الماﻥ را هﻢ دارد .تاکنوﻥ فرایند حﺬﻑ و اﺿافه کردﻥ الماﻥ با روش هاای مﺨتلﻒ و
برای انواﻉ معیارهای بهینهسازی انجامشده است .در این پژوهﺶ مسئله بهینهسازی با معیار سفتی برای سازههای غیرخطای هندسای ،غیرخطای
وابسته به ماده انجامشده است .برای اثبات درستی و کارایی الگاوریتﻢ ،عمال بهیناهساازی روی چناد ساازه در دو حالات خطای و غیرخطای
انجامشده و نتیجههای به دست ﺁمده با طرحهای بهینه پیشنهادشده با استفاده از روشهای دیگر مقایسه شده اسات .شاکل بهیناه در دو حالات
خطی و غیرخطی به طور محسوسی متفاوت و برای تحلیل غیرخطی نامتقارﻥ به دست میﺁید .زماﻥ اجرای برنامه در حاالت غیرخطی بیشتر از
حالت خطی است ولی با تحلیل غیرخطی سازهها یک طرح بهینه با سفتی بیشتر به دست مایﺁیاد .در اداماه باه تحلیال خطای و غیرخطای در
بهینهسازی شکل سازهها پرداختهشده است .هدﻑ پیدا کردﻥ بهترین شکل حفره است به گونهای که تنﺶ بیشینه به کمترین مقدار خاود برساد.
نتیجهها نشاﻥ میدهد که بهینهسازی تکاملی سازهها توانایی خوبی در بهینهسازی شکل حفرهها در سازههای غیرخطی دارد.

.

واژگان کلیدی :بهینهسازی تکاملی سازهها ،تحلیل غیرخطی ،بهینهسازی شکل ،بیشینه سازی سفتی. .


در سال  1091میشل 13توانست اصول بنیادین تئوری خاود

-1مقدمه 

21

نﺨستین بار موﺿاوﻉ بهیناهساازی بارای تعیاین مقادارهای

را موسوم باه «تئاوری چیادماﻥ بهیناه » معرفای کناد [ .]1باه

بیشینه و کمینه مطلق یک تابع پیوسته مطارح شاد .باا گﺬشات

موازات تئوری چیدماﻥ بهیناه ،بهیناه ساازی محاساباتی مساائل

زماﻥ مهندساﻥ عﻼقه مند شدند که از این مفهوم نوین به منظاور

سازهای نیز توسعه پیدا کرد [ .]2هرچند که این روشهاا بارای

یافتن بهترین پاسخ در مسائل مهندسی استفاده کنند .ﺁﻥها موفق

مسائل کوچک و ساده مناسب بودند ،ولی مسائلی که به وسایله

شدند اصول بهینه سازی را با یافتاههاای تحلیلای جدیاد خاود
)1. Evolutionary Structural Optimization(ESO
2. Bi-directional Evolutionary Structural Optimization
)(BESO
3. Michel
4. Optimal layout theory

ترکیب کرده ،از ﺁﻥها برای بهینهسازی سازهها استفاده کنند.
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بهینهسازی توپولوژی و شکل سازههای پیوسته غیرخطی با روش ...

استیوﻥ قدرت روش بهینه سازی تکاملی دو جهتی سازهها را در

روش های سنتی حل شاده اناد ،پاساخ هاای اساتانداردی بارای

حل مسائلی با قیود تنﺶ ،کرنﺶ ،تغییر مکاﻥ و فرکاان

مقایسه نتیجهها با روشهای دیگر بهینهسازی فراهﻢ ﺁوردهاند.

کرده اند [ .]13با توجه به اهمیتی که بحا

دانشاامنداﻥ بساایاری در صااد سااال گﺬشااته در موﺿااوﻉ

اثباات

غیرخطای باودﻥ در

بهینهسازی سازهها مطالعه کردهاند که مهﻢترین این پاژوهﺶهاا

فرﺁیند بهینهسازی دارد به این بح

به وسیله همپ ،]2[ 1رزوانی ]1[ 2و متک ]3[ 3انجامشده اسات.

مﺨتلفی توجه شده اسات .بهیناهساازی توپولاوژی باا هندساه

به عنواﻥ نمونه متک در سال  1091توانسات روش جدیادی را

غیرخطی به وسیلهی نوص و همکاراﻥ [ ]14برای بیشینه کاردﻥ

در بهینهسازی سازههای مکانیکی ارائه کند .در این روش که باه

بار کمانشی بحرانی انجاام شاد .طراحای خرپاهاایی باا ماادهی

نام روش رشد بیولوژیکی مشهور شد و در سال  1001به روش

غیرخطی به وسیلهی تیلور و لگو [ ]15و تیلور [ ،]16بهینهسازی

رشد سازگار بیولوژیکی تغییر نام یافت [ ]4از رفتاار طبیعات و

توپولوژی با مادهی غیرخطی به وسیلهی یاگ و کیکیوچی []17

به ویژه درختااﻥ الهاام گرفتاه شاد .اماروزه روش بهیناهساازی

انجام شد .به حداقل رساندﻥ مناطق پﻼستیکی در جابهجایی باه

تکاملی سازهها توجه پژوهشاگراﻥ بسایاری را باه خاود جلاب

وسیله ی تادئوس و کاس [ ]18به عنواﻥ یک معیار بهیناهساازی

کرده است ،زیرا فن مزبور بسیار ساده و کارا است .بهینهساازی

بااا اسااتفاده از توزیااع الگااوریتﻢهااای تکاااملی در بهینااهسااازی

تکاملی سازه با استفاده از معیاار تانﺶ اولاین باار باه وسایلهی

سازههای غیرخطای صاورت گرفات .زی و هانا

[ ]19بارای

استیوﻥ و زی [ ]5ارائه شد .بعادها روش بهیناهساازی تکااملی

بهینهسازی توپولوژی ساازههاای دورهای از روش بهیناهساازی

سازهها با معیار تغییر مکاﻥ و سفتی به وسیلهی چو و همکااراﻥ

سااختاری تکااملی دو جهتااه اساتفاده کردنااد .هار چنااد روش

[ ]1نشاﻥ داده شد .اعداد حساسیت بر اساس روابط کمانﺶ باه

بهینهسازی تکاملی سازهها از روشهای قدیمی است و از ساال

طبیع ای بااه

 1003اولین پژوهﺶها در این زمینه منتشر شاد ولای تاا کناوﻥ

وسیلهی زاو و همکاراﻥ [ ]8بارای روش بهیناه ساازی تکااملی

صدها مقاله در زمینه بهینهسازی سازهها و سیستﻢها باا اساتفاده

از اثبااات کااارایی روش

از این روش و راهبرد دوجهتی ﺁﻥ چاپ شاده و ایان پاژوهﺶ

بهینهسازی تکاملی سازهها؛ از این روش در مسائلی شامل چناد

نیز در زمینه توسعه این روش و توانمنادی ﺁﻥ در حال مساائل

بارگﺬاری [ ]9و مسائل دینامیکی[ ]10استفاده شد .افزوﻥ بر این

غیرخطی است.

وساایلهی مانیکارجاااح و همکاااراﻥ [ ]7و فرکااان
سااازههااا بااه کااار گرفتااه شاادند .پا

در روشهاای بهیناهساازی

عمر خستگی به عنواﻥ معیاری برای حﺬﻑ مواد به عنواﻥ قید یا
تابع هدﻑ با استفاده از روش بهینهسازی تکااملی ساازه هاا باه
وسیلهی هایبا [ ]11مطالعه شد .پ

سازیتکاملیسازهها 

 -2
بهینه

از ﺁﻥ بهیناهساازی تکااملی

روش بهینه سازی تکاملی سازه ها بین روش های ابتکاری

سازه ها با راهبردهاای افزودنای 1باه وسایلهی زی و همکااراﻥ

و روش های گرادیاﻥ قرار می گیرند .این باداﻥ معناسات کاه

معرفی شد [.]12

بهینه سازی تکاملی سازه ها می تواناد باا جساتجو در فضاای

بهینهسازی تکاملی دو جهتای ساازههاا شاکل توساعهیافتاه

طراحی هﻢ به کمینه های محلی و هﻢ به کمینه مطلاق دسات

روش بهینهسازی تکاملی سازه های سنتی اسات کاه از افازودﻥ

یابد [ .]20ولای باه دلیال ویژگای تکااملی ﺁﻥ ،بهیناه ساازی

جزء نیز در کنار حﺬﻑ جزء استفاده میکناد .باه عباارت دیگار

تکاملی سازه ها هنگام برخورد به کمینه محلی توقﻒ نﺨواهد

این روش به صاورت اﺿاافه کاردﻥ جزءهاای ماثثر و کاارا و

کرد ،بلکه به جستجوی خود برای رسیدﻥ به پاسخ بهتر ادامه

حﺬﻑ جزءهای ناکاارا در سااختار کمیناه ساازه اسات .ژای و

می دهد .نﺨستین بار کاوئرین [ ]20در پاژوهﺶ هاای خاود،
درستی ریاﺿی روش بهینه سازی تکاملی سازه ها را به عنواﻥ

1. Hemp
2. Rozvany
3. Mattheck
4.Additive Evolutionary Structural Optimization
)(AESO

یک روش منطقی بهینه سازی سازه ها به اثبات رساند.

158

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمراﻥ مدرس

دوره هفدهﻢ  /شماره  / 1سال1301

 1-2الگوریتم بهینهسازی تکاملی سازهها

را نﺨواهد داشت .درحالی که ممکن است به جزء حﺬﻑ شده

روش بهینه سازی تکاملی سازه ها از اصولی بسیار ساده و

در مراحل بعد دوباره نیازمند باشد .به منظور برطرﻑ نمودﻥ

پایدار 1پیروی مای کناد .مراحال اجارای روش بهیناه ساازی

این اشکال ،روش جدیدی به نام بهینه سازی تکاملی سازه ها

تکاملی سازه ها به شرح زیر است [:]20

با راهبارد دو جهتای 1ارائاه شاد  .در ایان روش اجاازه داده

 -1ایجاد تقسیﻢ بندی اجزای محدودی که تمام دامنه طراحی

می شود که جزء های حﺬﻑ شده در صورت نیاز باه سااختار

سازه را پوشﺶ دهد.

سازه بازگردند .بهیناه ساازی تکااملی ساازه هاای دو جهتای

 -2اعمال تماامی قیاود مارزی ساینماتیک ،نیروهاا ،ماواد و

همچنین می تواند به منظور بررسای اینکاه ﺁیاا بهیناه ساازی

خواص جزءها.

تکاملی سازه های سنتی جازء هاا را پایﺶ از موعاد از ساازه

 -3تعیین معیار مورد استفاده بارای بهیناه سااز ی ساازه ،باه

حﺬﻑ می کند نیز به کار گرفته

شود .

عنواﻥ نمونه تنﺶ واﻥ میسز.
 -1تعیین عامل محرک 2بهینه سازی تکاملی سازه هاا ،مقادار

-3کاربردبهینهسازیتکاملیدوجهتیسازهها

بیشینه یا میانگین تنﺶ واﻥ میسز در دامنه طراحی.

درتحلیلسازههایغیرخطی


 -5تحلیل اجزای محدود استاتیک سازه.

در ادامه برای اثبات کارایی و توانایی روشهای بهینهساازی

 -1اعمال نامساوی بهینه سازی تکاملی سازه هاا ،معادلاه  1و

تکاملی سازهها و بهینهسازی تکاملی سازهها با راهبرد دو جهتی

تعیین جزء هایی که در ﺁﻥ صدق مای کنناد .اگار جزئای ایان

در حل مسائل بهینااهسااازی ،این روش به چند سااازه نمونه در

معادله را برﺁورده کند از دامنه طراحی سازه حﺬﻑ می شود.

حالت االستیک خطاای و حالااتهااای غیرخطاای هندساای و

()1

غیرخطی مادی با معیار سافتی اعمال شده و باا نتیجاههاای باه
دست ﺁمده از پاژوهﺶ هاای مﺨتلاﻒ مقایساه شاده اسات .در
مقدار تنﺶ واﻥ میسز یا هر معیار انتﺨاب شاده

نمونههای زیر هدﻑ ،بیشینه سازی سافتی ساازه اسات و حجﻢ

که در ﺁﻥ

مقدار بیشینه تنﺶ واﻥ میساز یاا هار

سازه به عنواﻥ قید در نظر گرفته شده است باه گوناهای کاه باا

معیار انتﺨاب شده دیگری در کل سازه و  RRنسبت حاﺬﻑ،3

رسیدﻥ حجﻢ سازه به مقدار تعیین شده (مثﻼً  59درصاد حجاﻢ

که کاربرد ﺁﻥ میرا کردﻥ و یا به تأخیر انداختن فرﺁیند حﺬﻑ

اولیه) برنامه متوقﻒ می شود .از نارم افازار انسای

 12/1بارای

جزء است ،مای باشاند .ایان نسابت باا مقادارهای کاوچکی

تحلیل اجزاء محدود سازهها و از محیط نرمافازار متلاب 5بارای

شروﻉ شده ،به ﺁرامی رشد می کند تاا بادین وسایله اطمینااﻥ

برنامهنویسی بهینهسازی سازهها استفادهشده است.

دیگری در جزء،

ایجاد شود که تنها تعداد اندکی جازء در هار تکارار حاﺬﻑ
می شوند و دامنه طراحی حاصل از هر تکارار تفااوت بسایار

 -1-3تحلیل سازه غیرخطی هندسی
این نمونه بهینه سازی سفتی یک تیر یک سر گیاردار بوهال

زیادی نسبت به تکرار پیشین ندارد.

[ ]21تحت بار متمرکز است (شکل  .)1در این نمونه از سازهای

 -2-2بهینهسازی تکاملی دو جهتی سازهها

با ابعاد طول  1متر عرض  9/25متر و ﺿﺨامت  9/1متر استفاده

یکاای از ایراداتاای کااه بااه روش بهینااه سااازی تکاااملی

شده است .یک طرﻑ تیر کامﻼً مقید شده و طرﻑ دیگر ﺁﻥ ﺁزاد

سازه های سنتی وارد می شود این است که در این روش اگار

است و بار  19کیلو نیوتنی را تحمل میکند.

جزئی حﺬﻑ شود ،قابلیت بازگشت دوباره به سااختار ساازه
1. Robust
2. Driving parameter
3. Rejection Ratio

4. Bidirectional ESO
5 . MATLAB
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شکل ( )3تغییر مکاﻥ سازه در طرح بهینه خطی

شکل ( )1حوزه طراحی ،شرایط مرزی و بارگﺬاری تیر یک سر گیردار

Fig. 3. Optimum design displacement using linear analysis

طرح بهینه غیرخطی باه دسات ﺁماده از روش بهیناهساازی
Fig. 1. Design domain, boundary condition, and loading for
cantilever beam

تکاملی سازهها با راهبرد دو جهتی باا اساتفاده از تحلیال جازء
محدود غیرخطی هندسی در شاکل ( )1نشااﻥ دادهشاده اسات.

فرض شده اسات جازءهاا فقاط مایتوانناد از  %59حاوزه

هماﻥ گونه که در شکلهای ( 2و  ) 1مشاهده میشود طرحهای

طراحی حﺬﻑ شوند .تعداد جزءها در راستای طول تیار  199و

بهینه با استفاده از تحلیل خطی و غیرخطی کامﻼً متفاوت است.

در راستای عرض تیار  39جازء اسات .همچناین از جازءهاای

با استفاده از تحلیل جزء محدود غیرخطی هندسی ،ساازه بهیناه

چهارگوش  110برای تحلیل تیر استفادهشاده اسات .مقادارهای

غیر متقارﻥ شده است .شاکل ( )7تغییار مکااﻥ ساازه در طارح

ماادول االستیساایته خطاای و ﺿااریب پواسااوﻥ بااه ترتیااب 3

بهینه غیرخطی را نشاﻥ میدهد .همااﻥگوناه کاه مشاهود اسات

گیگاپاسکال و  9/1در نظر گرفتاه شاده اسات .مااده االساتیک

توپولوژیهای بهینه برای سازههایی که تحت تغییر شاکل زیااد

خطی و عاملهای بهینهساازی تکااملی ساازههاا باا راهبارد دو

است به شدت بارگﺬاری بسیار وابسته است.

جهتی به ترتیب عبارتاند از  ER= %1و %1

 ،خطا %1
شکل ( )1طرح بهینه غیرخطی

لحاظ شده است .شرایط غیرخطی هندسی سازه بادین صاورت
تعیینشده است که برای نیروی  19کیلونیاوتنی تعاداد  19زیار
بااازه در نظاار گرفتااه شااده اساات و زماااﻥ در پایاااﻥ بارگااﺬاری
اول

Fig. 4. Optimum design using nonlinear analysis

ثانیااه و زماااﻥ در پایاااﻥ بارگااﺬاری دوم  1/5ثانیااه

تعیینشده است .بارای اطمینااﻥ از اینکاه در هار تکارار تعاداد
محدودی جزء اﺿافه میشوند،

شکل ( )5تغییر مکاﻥ سازه در طرح بهینه غیرخطی

 ،نسابت اﺿاافه حجمای

بیشینه 2تعریﻒ میشود.
Fig. 5. Displacement of the optimum structure using nonlinear
analysis

اگر این نمونه با استفاده از تحلیل جزء محدود خطی انجاام
گیرد شکل بهینه وابسته به شدت بارگﺬاری نﺨواهد باود .ابتادا

برای پیدا کردﻥ اینکه کدام طرح بهتر اسات کاار مکمال باا

بهینهسازی توپولوژی تیر با استفاده از تحلیل جزء محدود خطی

استفاده از تحلیل جزء محدود برای هار دو حالات طارح هاای

برای پیدا کردﻥ طرح بهینه خطی انجامشده است .هماﻥگونه که

خطی و غیرخطی محاسبه شده است .نتیجاههاا در جادول ()1

انتظار می رود توپولوژی طرح بهینه خطی متقارﻥ اسات (شاکل

نشاﻥ داده شده است .در جدول ( )1همچناین نتاایﺞ باه دسات

 .)2تغییر مکاﻥ سازه در شکل ( )3طارح بهیناه خطای را نشااﻥ

ﺁمده از روش بهینه سازی تکاملی سازهها با راهبرد دو جهتی باا

میدهد.

روش مواد جامد ایزوتروپیک با تابع جریمه برای چگاالیهاای

شکل ( )2توپولوژی بهینه تحلیل خطی

3

متوسط مقایسه شده است .نکتهای کاه کاامﻼً باارز اسات ایان
است که طرح های روش بهینهسازی تکاملی سازهها باا راهبارد
Fig. 2. Optimum topology using linear analysis

3. Solid Isotropic Material with Penalization for
)intermediate densities(SIMP

1 . quad 49
2. Prescribed maximum volume addition ratio
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دو جهتی کار مکمل کمتری دارند اگرچاه توپولاوژی بهیناه در

انتﺨاب شده است .برای نشااﻥ دادﻥ اخاتﻼﻑ باین طارح خطای و

این دو روش بسیار مشابه است.

طرح االستوپﻼستیک ،ابتادا مسائله باا اساتفاده از تحلیال جازء
محدود خطی حل شده است و نتیجههای طرح بهینه در شاکل

جدول ( )1مقایسه کار مکمل

( )7نشاﻥ داده شده است .از ﺁنجاایی کاه مااده دارای ویژگایهاای

Complementry
)work (kJ

خطی است هندسه بهینه به دست ﺁمده هماﻥگوناه کاه در شاکل ()0

Linearly designed using Bidirectional evolutionary structural
optimization
Nonlinearly designed using Bidirectional evolutionary structural
optimization
Nonlinearly designed using SIMP
][20

2.175

2.170
2.331

نشاﻥ میدهد از خود رفتار خطی نشاﻥ میدهد.
شکل ( )7شکل بهینه حاصل از تحلیل خطی

Table 1. Comparison of complementary work

 -2-3تحلیل غیرخطی وابسته به ماده
Fig. 7. Optimum shape using linear analysis

در این نمونه بهینهسازی سفتی صفحهای که در شاکل ( )1نشااﻥ
دادهشااده در نظاار گرفتااه شااده اساات .ابعاااد صاافحه مااورد مطالعااه

زمانی که این مسئله با استفاده از تحلیل جازء محادود غیرخطای

 9/91×2×2متر و بار  29کیلو نیوتونی در صفحه و باه مرکاز صافحه

وابسته به ماده تحلیلشده است ،هماﻥگوناه کاه در شاکل ( )9نشااﻥ

اعمال شده است.

دادهشده است توپولوژی بهینه متفاوتی به دست ﺁمده است.
شکل ( )9شکل بهینه تحلیل غیرخطی

شکل ( )1حوزه طراحی ،شرایط مرزی و بارگﺬاری صفحه برای سازه غیرخطی
مادی

Fig. 8. Optimum shape using nonlinear analysis

زمانی که تحلیل جزء محادود بارای هار دو حالات طارحهاای

Fig. 6. Design domain, boundary condition, and loading for plate
with material nonlinearity

خطی و غیرخطی به کار گرفته شاد ،مقادار کاار مکمال و انحاراﻑ
نهایی به ترتیب  11.33ژول و  9/01میلایمتار بارای طارح خطای و

مدل دارای ویژگیهای االساتیک-پﻼساتیک دراکار-پراگار 1باا

مقدارهای  1/05ژول و  9/79میلیمتر برای طرح غیرخطی به دسات

زاویه شکست  19درجه و زاویه تأخیر  19درجاه اسات و همچناین
دارای تنﺶ تسلیﻢ  19مگاپاسکال و مادول یانا

ﺁمد که این مسئله نشاﻥ میدهد که طرح غیرخطی بسیار محکاﻢتار و

 29گیگاپاساکال و

سفتتر از طرح خطی است .تغییرات کار مکمل و حجﻢ ساازه را در

ﺿریب پواسوﻥ  9/3است .فرض شده است فقاط  %29حجاﻢ ساازه

تحلیل غیرخطی در طول فرایند نشاﻥ میدهد .همااﻥگوناه کاه دیاده

در طرح پایانی باقی بماند .تعداد جزءها در طول و عرض صافحه 19

میشود مقدار کاار مکمال در مقادار ثابات  1/05ژول همگارا شاده

جزء در نظر گرفته شده است .برای عاملهاای بهیناهساازی تکااملی
سااازههااا بااا راهباارد دو جهتاای مقاادارهای  ERو

است همچنین حجﻢ توپولوژی از مقدار  1مترمکعب به مقادار 9/29

%2 ،

مترمکعب کااهﺶ پیاداکرده و در تکرارهاای پایاانی در ایان مقادار

1 . Drucker-Prager
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بهینهسازی توپولوژی و شکل سازههای پیوسته غیرخطی با روش ...

همگرا شده اسات کاه کااهﺶ  99درصادی حجاﻢ ساازه را نشااﻥ

مﺨتلﻒ نشاﻥ میدهد که

میدهد .تغییر مکاﻥ ساازه در طارح بهیناه غیرخطای را شاکل ()12

است که نقا کلیدی بر روی مرز سازه حرکت میکنند.

نشاﻥ میدهد.

مقادار مساافتی

نقطاه کلیادی و

شکل ( )0چگونگی تغییر مکاﻥ نقا کلیدی روی مرز سازه

کاربردتحلیلغیرخطیدربهینهسازیشکل

-4
سازهها

در این بﺨﺶ دو نمونه با استفاده از روشهای بهیناهساازی
تکاملی سازهها تحلیل شاده و دقات و کاارایی روش ﺁﻥ بارای
مسائل غیرخطی نشاﻥ داده شده است .با نوشتن برنامه باه زبااﻥ
Fig. 9. Key points displacements along the structural boundary

برنامه نویسی پارامتریک نرمافزار انسای  1مادلساازی ،تحلیال
جزء محدود و بهینهسازی ساازه انجاام شاده اسات .از منحنای

برای روش بهینهسازی تکاملی سازهها مقدار

اسپﻼین 2برای مدلساازی مارز قسامت مطالعاه اساتفاده شاده

باا اساتفاده

از معادله زیر به دست میﺁید:

است .هدﻑ به دست ﺁوردﻥ شکل بهینه سازه اسات باا حاﺬﻑ

|

()2

تمرکز تنﺶ به گونه ای که فاکتور تمرکاز تانﺶ کمتارین مقادر

که

خود را داشته باشاد .الگاوریتﻢ بهیناهساازی تکااملی ساازههاا

|

مقادارهای

بیشینه تنﺶ در مرز مطالعه شاده و

تنﺶ در هر یک از نقا کلیدی است .در این معادلاه  Cمقادار

پیادهسازی شده و روی سازههاای مﺨتلفای همچاوﻥ صافحات

ثابتی بین  9/9991 -9/991دارد .معادله  2نشاﻥ میدهاد مقادار

سوراخ دار و انواﻉ فیلت ها اعمالشاده اسات .نتیجاههاا نشااﻥ

تغییر مکاﻥ نقا کلیدی مرتبط با اختﻼﻑ تنﺶ هر نقطه کلیدی

میدهد این الگوریتﻢها تا حد زیادی مایتوانناد اهاداﻑ ماا در

با تنﺶ بیشینه است .مشهود است که مقدار بازرگ تار  Cتغییار

بهینهسازی شکل سازهها ازجمله یکنواختی تنﺶ و نیاز کااهﺶ

مکاﻥ بیشتر نقا کلیدی را سبب میشود .باید توجه شود که

مواد مصرفی را برﺁورده سازند.

با دقت انتﺨاب شود .افزایﺶ بیﺶ از انادازه ﺁﻥ باعا



C

افازایﺶ

تنﺶ بیشینه در تکرار بعدی خواهاد شاد و در نتیجاه واگرایای

 -4-1الگوریتم به کار گرفتهشده

فرایند بهینهسازی را سبب میشود.

تنﺶ در تمام قسمت های سازه باید یکنواخات باشاد .ایان

رویکرد اصلی روش بهینهسازی شامل مراحل زیر است:

مفهوم به معیاری برای اصﻼح شاکل هندسای منجار مایشاود.

 .1ایجاد مدل هندسی و شبکهبندی مدل

رویکرد اصلی روش حﺬﻑ مواد ناکارﺁمد از سازه در یک فرایند

 .2تعین عاملهای غیرخطی مادی مانند تنﺶ تسلیﻢ ،غیرخطای

تکاملی است .با حﺬﻑ تادریجی مصاالن ناکارﺁماد ساازهای باا

هندسی مانند تعداد زیر بازه نیرو و زماﻥ اعمال نیرو

توزیع یکنواخت تنﺶ به وجود میﺁیاد .روش اساتفاده در ایان

 .3تحلیل اجزای محدود و به دست ﺁوردﻥ تنﺶ در مرز ساازه

پژوهﺶ مشابه رویکرد بهینهسازی تکاملی سازههاسات باا ایان

مطالعه شده

تفاوت که به جای حاﺬﻑ جازءهاای ناکارﺁماد از ساازه ،نقاا

 .1مقایسه تنﺶ در نقا کلیدی با تنﺶ بیشینه در مرز سوراخ

کلیدی روی مرز سازه در نظر گرفته شاده و الگاوریتﻢ تعریاﻒ

 .5تغییر مکاﻥ نقا کنترلی مورد نظر طبق رابطه 1

شده نقا کلیدی را روی مرز سازه جابهجا میکناد .چگاونگی

 .1همگرایی بهینه سازی :در این مرحله عامال

حرکت نقا کلیدی در مرز سازه را شکل ( )0برای ساازههاای

کاه معیااری

برای یکنواختی و بهبود تنﺶ محساوب مایشاود ،باه صاورت
معادله زیر تعریﻒ میشود.

1. ANSYS Parametric Design Language
2 . Spline Curve

()3
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مدول یان

مقدارهای تنﺶ های بیشاینه

و کمینه در تمام مرز مطالعه شده است.
 .7اگر مقدار

و ﺿریب پواسوﻥ به ترتیب  219گیگاپاسکال و

 9/3در نظر گرفته شده است .عاملهای تحلیل غیرخطای مانناد

باشاد ،مقادار  Cدر عادد 9/05

تنﺶ تسلیﻢ  199مگاپاسکال و مادول برشای  9/2برابار مادول

ﺿرب می شود .این مرحله برای بازیابی تغییر مکاﻥ نقا کلیدی

یان

انتﺨاب شده است .شکل ( )12نمودار تنﺶ-کرنﺶ ساازه

در صورت واگرایی است.

مطالعه شده را نشاﻥ میدهد .عاملهای غیرخطی هندسی شاامل

تکرار فرایند  2تا  7تاا در نهایات مقادار همگرایای

زماﻥ در پایاﻥ بارگﺬاری اول

از

دقت بهینهسازی کمتر شود.

و زمااﻥ در پایااﻥ بارگاﺬاری

دوم  1/5و تعداد زیر بازه  19در نظر گرفته شده است.

 -4-2بهینهسازی غیرخطی صفحه مربعی با سوراخ دایروی

شکل ( )13نمودار تنﺶ و کرنﺶ ماده

سازه ماورد مطالعاه یاک صافحه مربعای دو بعادی دارای
سوراخ مرکزی دایروی که از دو طرﻑ تحت بارگﺬاری نامتقارﻥ
قرار دارد در نظر گرفته شده است .صفحه مربعی با طول ﺿالع
 199میلیمتر و ﺿﺨامت ثابت  1میلیمتر و سوراخ دایاروی باه
قطر  19میلی متر در نظر گرفته شده است .به سبب تقاارﻥ یاک
چهارم صفحه مدلساازی شاده اسات .شاکلهاای ( 19و )11
مدلسازی و شبکهبندی صفحه مربعی را نشاﻥ میدهد.
Fig. 12. Stress-strain diagram of the material

شکل ( )19صفحه سوراخ دار تحت تنﺶ دو محوره

تنﺶ بیشینه در ساوراخ اولیاه  111مگاپاساکال اسات .بار
مبنااای الگااوریتﻢ بااه کااار گرفتااه شااده در ایاان مقالااه از روش
بهینهسازی تکاملی ساازههاا بارای بهیناهساازی شاکل ساوراخ
استفاده شده است .در شاکل ( )13توزیاع تانﺶ واﻥ میساز باا
استفاده از روش بهینهسازی تکاملی سازهها و استفاده از تحلیال
غیرخطی نشاﻥ داده شده است کاه تانﺶ بیشاینه از مقادار 111
مگاپاسکال به مقدار  115مگاپاساکال کااهﺶ یافتاه اسات .در
شکل ( )11توزیع نرمال تنﺶ بیشینه در حالت اولیه و بهیناه در

Fig. 10. Plate with a circular hole under 2D stresses

مرز سوراخ نشاﻥ داده شده است .هماﻥگونه که مشاهده میشود

شکل ( )11مدل جزء محدود صفحه مربعی با سوراخ دایروی

تنﺶ در مرز سازه در مقدار  115مگاپاسکال ثابت شده و توزیع
تنﺶ در مرز ساازه کاامﻼً یکنواخات شاده اسات .جادول ()2
مقایسه نتیجههای به دست ﺁمده باا اساتفاده از تحلیال خطای و
غیرخطی را نشاﻥ میدهد .هماﻥگونه که مشاهده میشود میازاﻥ
کاهﺶ تنﺶ بیشینه با استفاده از روش رشد بیولاوژیکی [%30]1
و با استفاده از روش بهینهسازی تکاملی سازهها %29 ،است کاه
در این روش از تحلیل غیرخطی استفادهشده است.

Fig. 11. Finite element model of the plate with a circular hole
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بهینهسازی توپولوژی و شکل سازههای پیوسته غیرخطی با روش ...
شکل ( )23توزیع تنﺶ واﻥ میسز در سوراخ بهینه با استفاده از روش

(االستوپﻼستیک) و ترکیب این دو است .مقدار کار انجام شاده

بهینهسازی تکاملی سازهها و تحلیل غیرخطی

به عنواﻥ تابع هدﻑ مورد بحا

قرارگرفتاه و سافتی ساازه باه

عنواﻥ فاکتور بهینه سازی انتﺨاب شده اسات .کارایی روش هاای
بهینهسازی تکاملی سازهها و بهیناهساازی تکااملی ساازههاا باا
راهبااارد دو جهتااای با به کار بردﻥ ﺁﻥهاااا روی چند مسااائله
بهینهسازی ثابتشده و نتایﺞ به دسات ﺁماده با نتایﺞ باه دسات
ﺁمده با روش ماواد جاماد ایزوتروپیاک باا تاابع جریماه بارای
چگالی های متوسط و روش های بهینهساازی دیگار مقایسه شده
Fig. 13. von Mises stress distribution over the optimized hole
using evolutionary structural optimization and nonlinear
analysis

اساات .همچنااین در ایاان پااژوهﺶ تحلیاال غیرخطاای بااا روش
بهینهسازی تکاملی سازه ها در بهینهساازی شاکل ساازههاا نیاز
استفاده شد .در این مطالعه به جای حﺬﻑ و اﺿافه کاردﻥ جازء

شکل ( )11توزیع نرمال تنﺶ در سازه در حالت اولیه و بهینه

هااا ،نقااا کلیاادی روی ماارز سااازه تعریااﻒشااده و عملیااات
بهینه سازی روی این نقا انجام میشود .در بهینهساازی شاکل
با استفاده از بهینهسازی تکاملی سازهها مواد به قسامتهاایی از
مرز سازه که تنﺶ باالیی دارند اﺿافه میشود و از قسمتهاایی
از مرز سازه که تنﺶ پاایینی دارناد و یاا باه عباارتی ناکارﺁماد
هستند حﺬﻑ میشود .یافتههای این پژوهﺶ عبارتاند از:
 )1استفاده از روش بهینهسازی تکاملی ساازههاا باا راهبارد دو
جهتی در تحلیل غیرخطی سازهها نشاﻥ میدهد ایان روش یاک
روش کارا و مثثر برای رسیدﻥ به ساختار بهینه است و از ﺁنجاا

Fig. 14. Normalized stress distribution in initial and optimum
structure

که معیار در این پژوهﺶ سفتی سازه است در تحلیال غیرخطای
نسبت به تحلیل خطی طارح بهیناه باا سافتی بیشاتر باه دسات

جدول( )2مقایسه نتیجههای به دست ﺁمده در تحلیل خطی و غیرخطی

میﺁید.

روش رشد تحلیااااال تحلیااااال
بیولوژیکی

خطی

غیرخطی

[]22

)(MPa

)(MPa

251

251

111

155

153

115

%30

%19

%29

 )2به کار بردﻥ بهینهسازی شکل با روش بهیناهساازی تکااملی
سازهها منجر به یکنواخت شادﻥ تانﺶ در مارز ساازه شاده در
نتیجه با حﺬﻑ تمرکز تنﺶ در مرز باع

تنش وان میسز در حالت

شده و باع

اولیه

افزایﺶ کارﺁمدی سازه

بهبود رفتار ساازه تحات بارگاﺬاریهاای مﺨتلاﻒ

تنش وان میسز در حالت

خواهد شد.

بهینه

 )3استفاده از بهینه سازی شکل در تحلیل غیرخطی مارز ساازه

درصد کاهﺶ تنﺶ

نشاﻥ میدهد سوراخهای دایروی و لوزی به سمت بیضای میال

Table (2) Comparison of the linear and nonlinear analysis

میکند.

جهگیری 
-5نتی 

 )1از ﺁﻥ جایی که مقدار مواد مصارفی از فاکتورهاای ماثثر در

هدﻑ از این مطالعه اساتفاده از روش بهیناهساازی تکااملی

هزینه های تولیدی است کاربرد این الگاوریتﻢهاا در ساازههاای

ساازههااا در حالاتهااای غیرخطای هندساای ،غیرخطای مااادی

مﺨتلﻒ نشاﻥ می دهد که میتواﻥ حجاﻢ ساازههاا را باه مقادار
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Abstract:
Evolutionary structural optimization (ESO) is based on the simple concept of systematically removing
inefficient elements from the structure after each finite element analysis, so that the obtained design is
gradually evolved to an optimum. The bidirectional evolutionary structural optimization (BESO) method is a
new version of the ESO method in which simultaneous removing and adding elements is allowed. The
procedures of removing and adding elements are performed using various criteria. Due to the importance of
nonlinear structural analysis, in this study the BESO approach is used. The nonlinearity is assumed for the
geometry, material, and for both geometry and material. In the first example, the BESO is applied to
maximize the stiffness of a cantilever beam with a time dependent loading. The complementary work for the
optimized shapes are compared. It is concluded that using BESO results in a more optimized shape.
Optimized shapes for this case were obtained from linear and nonlinear analysis using BESO, and nonlinear
analysis using Solid Isotropic Material, with Penalization for intermediate densities (SIMP). In the next
example, BESO is applied to optimize the stiffness of a plate with the material nonlinearity. The results show
that the nonlinear analysis leads to a much stiffer design. In the third example, a cantilever beam with both
material and geometry nonlinearity is considered. The beam is also to be optimized for stiffness. The
optimized shapes are compared for linear and nonlinear analysis against the SIMP. The nonlinear analysis
with BESO also results in a stiffer design.
Furthermore, the effectiveness of ESO is proved by applying them to some shape optimization problems.
The aim is to find the best circular hole so that it possesses a lower stress concentration factor. Design
boundary has been set with some control points, and optimization process is only applied to these points. A
square plate with a circular hole at its center is optimized for minimizing the stress concentration. The
obtained results for linear and nonlinear analysis using ESO are compared with the results obtained using the
biological growth method. It is concluded that using ESO, the maximum stress concentration around the
boundary of the hole can be significantly decreased with linear analysis and the ESO is a powerful
alternative for the biological growth method. Results show that ESO has a superior capability for shape
optimization of holes in nonlinear structures, and in this case maximum stress is reduced by 28%.
Keywords: Evolutionary Structural Optimization, Nonlinear Analysis, Shape optimization, Stiffness
Maximization.
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