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هاي دو بعدي با استفاده از روش  مينيمم سازي وزن سازه

 بر مبناي قيد تنش) ESO(ها  سازي تکاملي سازه هبينه
 

3، محيد ذبيحي فرزقي2، حامد ايزدي قدوسي1علريضاستوده

91775-1111 صندوق پسيت -گروه مکانيک دانشگاه فردوسي مشهد  
 
 

 چكيده 
زي سا يي که اخريا براي هبينه يکي از روشها

سازي  ها پيشنهاد شده روش هبينه سازه
 Evolutionary Structural(ها  تکاملي سازه

Optimizaion ((ESO)اساس روش . باشد  ميESO بر 
تكاملي که در يک فرآيند  مبنا است اين

اين . شوند مواد ناکارآمد از سازه حذف مي
فرآيند شامل انتخاب پارامرتهايي از قبيل 

 (ER)  و نرخ تکامل)(RR0 نسبت حذف اوليه
 آارايي اين روش  در اين مقاله.باشد مي

هاي دو بعدي بر   سازي وزن سازهمينيممدر 
  مهچنني.شود  نشان داده ميمبناي قيد تنش

 نسبت حذف پارامرتمتفاوت  انتخاب تاثري
هاي  در شکل هبينه سازه اوليه و نرخ تکامل

 در .گريد مورد بررسي قرار ميدو بعدي 
ا معيار حذف املان، تنش وان کليه مثاهل

در . باشد  در هر املان مي(von Mises)ميزز 
 جهت اين حتقيق يک کد اجزاء حمدود

 دقت آن با نوشته شده است آه سازي هبينه
مقايسه با نتايج موجود و شرايط مرزي 

ت سيده اس .خمتلف به اثبات ر
 روش -طراحي هبني : :هاي آليدي واژه
 روش اجزاء -ها سازي تکاملي سازه هبينه
  تنش وان ميزز-حمدود

  
 مقدمه 

  تعريف احتياج بهعموماسازي  روشهاي هبينه
 آه پس از حل ندقيد دارتابع تابع هدف و 

اخريا . ندشو رياضي به جواب هبينه نزديك مي
ند آه در ا هروشهاي جديدي توسعه داده شد

 ديقتابع آا احتياج به تابع هدف و 
 هبيين حيا روشها، طراز مجله اين .باشد مني

است آه براساس توجه به عامل طبيعت صورت 
 و (Mattheck)  ماهتكنتايج حتقيقات .گريد مي

توان براي  نشان داد آه مي [1]  (Burkhw)بارخ
ها حتت  رسيدن به يك حالت هبينه براي سازه

شرايط خاص از رشد بيولوژيكي درخت 
 پيشرفت تکنولوژي رايانه .ردآ  استفاده

امکان را براي حمققان فراهم آورده اين 
اي  تا حماسبات رياضي را با روشهاي چرخه

تري  تر و در مدت زمان معقول نسبتا ساده
ها با ترکيب  حتليل سازه. اجنام دهند

سازي و روشهاي عددي مانند  روشهاي هبينه
 ،روش اجزاي حمدود يا روش مرز حمدود

توسعه روش . اند تر و کاراتر شده سريع
  بندسكيو به وسيله (homogenization)سازي مهگن
)(Bendsqe [2]سازي   پيشرفت مهمي در هبينه

اين روش قادر است مهزمان دو . ها بود سازه
  سازهکار را اجنام دهد يعين هم پيکره

(Topology) و هم ريزساختارهاي ماده تشکيل 
اين کار با . دهنده سازه را مشخص کند

 با   سازهمينيمم کردن نرمي

ريزي درجه دو با فرض  استفاده از برنامه
اينکه در هر املان چگايل ماده به عنوان 

.شود باشد اجنام ميي متغري طراح

(Compliance)

 در سال 
ها  سازي سازه  روش جديدي براي هبينه1992

ارائه [3-4]   (Xie) زيو  (Steven)  استيونبوسيله
ها يا  سازي تکاملي سازه گرديد که هبينه

ESOاين روش حذف تدرجيي  اساس.اميده شد ن 
املااي کم تنش از دامنه ماکزميم اوليه 

حمصول .  تکاملي استفرآيندسازه در يک 
اي با توزيع تنش  ايي اين روش سازه

ر و وزن آمرت نسبت به حالت ت تيکنواخ
 براي اثبات گامهاي اوليه .باشد  مياوليه
 با حتليل مسائل کالسيک ESO روش کارايي

پس .  صورت گرفت,اراي يک بارگذاري مشخصد
 (Steven) استيون , روش ايناز اثبات کارايي

 در مسائل داراي چند  از آن (Xie)زي و
  و در مسائل ديناميک [5]بارگذاري 

 از [7] و مهکاران  (Chu)چو .استفاده کردند[6]
قيد سخيت به عنوان معيار هبينگي در روش 

ESOش کابرد رو.  استفاده کردندESO در 
  مانيكارجاحمسائل کمانش به وسيله

)(Manickarajah [8] و مهکاران مطالعه شد. 
 و (Zhao)  زاو فرکانس طبيعي به وسيله

 . مورد بررسي قرار گرفت[9]مهکاران 
 

  استخراج معادالت اجزاء حمدود
 مورد استفاده در اين مسئله مشابه املان

اي  اي چهار گره  بصورت يک املان صفحه[10]
 در نظر گرفته hايزوپارامرتيک به ضخامت 

در اين نوع املان هر گره داراي .  شده است
دو درجه آزادي شامل دو تغيري مکان در 

موقعيت .  استy و قائم x يراستاي افق
 نقاط داخل هر املان، طبق Y و X يمکان
 يها  گرهي زير به موقعيت مکانيها رابطه

 داده  ، ربطyi  و xiچهارگوشه املان، 
 .شود يم
)1    (                            

  

)2(                                

  

ها  ها توابع شکل گرهψدر روابط باال

هر چهار تابع شکل در قالب . باشند يم
که شود  ي بصورت زير ارائه ميماتريس

 .شود يماتريس شکل ناميده م
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از ضرب ماتريس شكل در بردار 
ها بردار توابع جاجبايي  جايي گره جابه

 ،يعين. شود ينقاط داخل املان مشخص م
)4   (                                     ee uψU =

eueU  به ترتيب در  و  ،)4(که در رابطه 
 . اند زير داده شده

)5         (
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ui و viيا  گرهي ها مقادير جاجبائ ،U و 
Vدر داخل املان هستندي توابع جاجبائ  .

نوان شاخص مبنظور  بعeاستفاده از حرف 
تاکيد بر تفاوت اين مقادير در هر يک از 

براي انتقال دستگاه  . املاا بوده است
 به دستگاه خمتصات املان مبنا x - yخمتصات 

 از ماتريس ژاآوبني که بصورت زير η – ξيعين 
 setoode    .شود است، استفاده مي
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با استفاده از معكوس ماتريس ژاکوبني 
توان مشتقات مرتبه اول تابع شكل نسبت  مي

 را به خمتصات مبنا انتقال y و xبه خمتصات 
 :توان نوشت ي م يعين .داد
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با تعريف ماتريس عملگرهاي 
و  ضرب ) 9(ديفرانسيلي به شکل معادله 

ر ماتريس تابع شكل، ماتريس جديدي آن د
 .شود   تعريف ميBبه نام 
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 ماتريس خواص يك يا در مسائل تنش صفحه

 شود  يماده مهسانگرد به شکل زير ارائه م
[11]. 
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 به ترتيب مدول ν و Eدر رابطه فوق 
 .باشند االستيسيته و ضريب پواسون مي

) 11(و ) 10(، )7(با جايگذاري روابط 
در معادالت حرکت يک سازه مكانيكي در 

اي و استفاده از روش  حالت تنش صفحه
دار تضعيف شده مانند  هاي وزن قيمانده با

 بصورت رابطه کيت معادالت حر[10]مرجع 
 :گردد ي زير قابل ارائه ميماتريس
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 بصورت K که در رابطه باال ماتريس

  . شود زير تعريف مي
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بردار . باشد دترمينان ماتريس ژاکوبني مي
بار املان ازحاصلضرب ترااده ماتريس 

هاي بار در  توابع شكل در بردار مولفه
گريي برروي مرز    با انتگرالy و xجهت 

 .آيد املان بدست مي

)14(                        

 بردار بار املان feدر رابطه باال 
با اجنام عمليات بر هم ي . باشد مي

،  معادالت مربوط به مهه املااي سازه
دستگاه معادالت ايي بصورت زير بدست 

 :آيد مي
)15  (                              Ku =  

Kماتريس سخيت آل سازه   u ، وF به 
جايي و  بار آليه  ترتيب بردار جابه

با . باشند  ميy و x جهات هاي سازه در گره
توان بردار  حل اين دستگاه معادالت خطي مي

 . را بدست آوردuجمهوالت 
 

   مسالهسازي الگوريتم هبينه
نکه سازه آ معترب براي  مبناييار ويمع

ش ي، تنش بشود به حلاظ طراحي دچار مشکل 
ار معترب يعکس آن، مع. از اندازه است

 کم  سازهازبراي حذف مواد ناکارآمد 
ال تنش در  دهيبطور ا. بودن تنش آا است

 حد ک بهيد نزديقسمتهاي خمتلف سازه با
وري از   تا هبرتين هبره مشخص شده باشدجماز

آه  ESOدر روش . به عمل آيدمصاحل سازه 
به موادي , بر مبناي قيد تنش استوار است

اي آمرت  آه تنش آا از درصد تعيني شده
 اين مواد .يندمواد ناآارآمد گو, هستند

با حذف .  گردندبايست از سازه حذف مي
 زان تنش دري، م سازه از ناآارآمدمواد
تر خواهد  ک شکل ي وتر  نواختکيد ي جدمدهلاي

که براي  مصاحل  ازابعاديدر ابتدا  .شد
ع ي کايف وسمقدار به  شكل هبينه سازهطراحي

در مرحله . شود بندي مي بزرگ هستند املان و
ط مرزي را به سازه ئشرا بارها وبعد 

ک برنامه املان ياعمال کرده و به کمک 
در هر  .شود يل تنش سازه اجنام ميحمدود حتل
 ارهاي موجوديکي از معيبه کمک املان 

اثر تنش در آليه جهات را در  توان مي
به .  در نظر گرفت معادلغالب يك تنش

کي از يار تنش وان ميزز يمثال مععنوان 
  معادل تنشينيشها در تعن رويپرکاربردتر

 در اين کهشود   مهسانگرد تلقي ميمواد
 براي .مقاله از آن استفاده شده است

 از اي، تنش وان ميزز ل تنش صفحهئمسا
 : گردد  مييني تع) 16(رابطه 
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تنشهاي عمودي در رتيب به ت  و  

 x-y در صفحه تنش برشي  و yو  x اتجه

با   در هر املانزان تنش وان ميززيم .است
در کل سازه   ن تنش وان ميززيشرتيب

 )17( طبق رابطه تيسه شده و در ايمقا
 تنش آا از درصد  مقدار کهييها املان

 در آل شزان تنين ميشرتياي از ب مشخص شده
 .دگردن  حذف مي, باشند کمرتسازه

)17               (             

 

 ,  تنش وان ميزز در هر املان

 RR ,بيشرتين تنش وان ميزز در آل سازه
 معرف تعداد i و زيرنويس نسبت حذف

 وان  تنشکهيزمان .تكرارهاي برنامه است
آمرت  از ميزان تعيني شده ميزز در املاا
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 در .يابد  ميخامته  حذف املان چرخه,نباشد
  به نرخ تکامل پارامرتي به نام مرحلهنيا

 .گردد نسبت حذف اضافه مي
)18               (            

 ERRRRR i1i +=+
ER با  ا جمدد.باشد مي نرخ تكامل
 سپس وتنش سازه  حتليل ,حذفبت ش نسيافزا

داري جمدد يحذف املان شروع شده و تا پا
 اين روند تكامل تا .ابدي ادامه مي

دستيابي به شكل هبنيه سازه ادامه خواهد 
 .يافت
 

 :نتايج عددي
 ,ESO نشان دادن توانايي روش منظوربه 
به   Matlabافزار  نرم درکامپيوتريکد يک 

اين  که  استنوشته شده ESO2007نام 
 Ansysبرنامه با لينك شدن به نرم افزار 

  و سپسحل اجزاء حمدود سازه را اجنام داده
املاايي آه تنش آا از حد مورد نظر آمرت 

اين . آرد خواهد باشند را از سازه حذف
گريي ايي ادامه خواهد  فرآيند تا نتيجه

 .يافت
 گاه ساده صفحه با تکيه: 1مثال 

ابعاد  با ستطيلي م صفحه) 1(در شکل
شده  مرت مشخص 1/0نشان داده شده و ضخامت 

 3/0 و  =GPa200E جنس مصاحل صفحه شامل  .است
   =νگاههاي سازه از نوع  تكيه. باشد  مي

 . هزار نيوتن است,Fمفصلي و بار متمرآز 
در حل اجزاء حمدود از املااي مربعي خطي 

املان  50*25 مش   دانسيته و استفاده شده
 5/0%شده    گرفتهدرنظر ER و RR0. باشد مي

با مرجع ) 1(سازي شكل   نتايج هبينه.است
  . است مقايسه شده) 1(در جدول  [12]

 
با مرجع ) 1(  مقايسه مدل هبينه شکل-1جدول

[12] 
σmin 

(MPa) 

σmax 

(MPa) 

σmin  / 

σmax
Vol (m3)  

0130/04805/33  مدل اوليه 0004/05 

8918/5  7176 /381522/  0192/1 مدل هبينه  
 [12]مرجع 

6241/5  /381452/  73450181/1  
مدل هبينه 
توسط کد 

ESO2007 
 

 با يک مقدار ,)1( جدول به با توجه
تغيري حجم تقريبا يکسان جواهباي کد نوشته 
شده در مورد تنشهاي ماکزميم و مينيمم 

در .  مهخواني دارد[12]کامال با نتايج مرجع 
سازي تكاملي سازه  فرآيند هبينه) 2(شکل
 پارامرتهاي حذف خمتلف بازاي) 1(شکل

 با افزايش نسبت حذف .شود مشاهده مي
بتدريج از حجم سازه آاسته شده بطوريكه 

 به شكل هبينه خواهد  RR = 5/20 %در ايت در
حذف هر تعداد املان از اين مرحله . ديرس 

در  .به بعد باعث گسست سازه خواهد شد
,  آمينهتنش وان ميزز تغيريات )3(شكل 

 نسبتهاي حذف خمتلف بازاي بيشينه و متوسط
از نكاتي آه در . شود ميمنايش داده 

توان به افزا  حائز امهيت است مي)3(شكل
 اين .تنش متوسط در آل سازه اشاره آرد

زيرا هدف اين  بوده ESOنتيجه اساس روش 
سازي تنش در آل سازه  روش يكپارچه

 ESOرين نتيجه در روش ال ت ايده. باشد مي
برابر شدن تنش در آليه املااست آه اين 

ها   بعضي سازهسازي  هبينهامر تنها در
آاهش حجم ) 4( در شكل . استامكانپذير

نسيب سازه بازاي افزايش نسبت حذف مورد 
شكل منودار . بررسي قرار گرفته شده است

حاآي از آاهش حجم چشمگري پس از طي چند 
از عوامل تاثري . زي استمرحله هبينه سا

 ESOگذار در مدل هبينه ايي در روش 
بت حذف اوليه انتخاب مناسب دو پارامرت نس

د آه در ادامه اثرات باش و نرخ تكامل مي
 اگر جباي   .انتخاب آا بررسي شده است

RR = 5/0%انتخاب 

يش 

 به ترتيب 1  در مثال0
استفاده شود به RR0  = 5/4% و RR0 = 2%از 

  مشاهده . خواهد رسيد)5( هبينه شکلمدهلاي
مدل هبينه    RR0 = 2%شود با انتخاب   مي

 = 5/0%تفاوتي چندان با مدل هبينه در  
RR0 خنواهد آرد و ممكن است در تعداد حمدودي 

باشد آه  از املاا اين تفاوت وجود داشته 
  = 5/4%اما با انتخاب . چندان حمسوس نيست

RR0با توجه . اوت است مدل هبينه آامال متف
 و ESO2007به نتايج بدست آمده از برنامه 

مقدار بايست   مي[12] و [4] ،[3]ساير مراجع 
 1%  ايل5/0% در بازه اعداد RR0 مناسب

  قابل قبويلنتايج ود تاانتخاب ش
اثرات تغيري پارامرت ) 6( در شکل.آيد بدست

 بر نتايج شکل هبينه سازه (ER)نرخ تکامل 
با .  است شدهرار گرفتهمورد بررسي ق

 ERشود انتخاب  مشاهده اين مدهلا مشخص مي
در مدل هبينه بسيار موثر است و لذا بر 
 عهده آاربر بوده تا برنامه خود را به

  آزمايش آرده وERازاي چند مقدار خمتلف  
 و در ايت وده نتايج را مقايسه منسپس

اما آنچه از . شكل هبينه را انتخاب کند
 حاآي [12] مقاله و مراجع ديگر نتايج اين

 جواهباي مناسيب را 5/0%  و1%است مقادير 
 .به طراح خواهد داد

 گاه گريدار  صفحه با تکيه-2مثال
 ري با مشخصات ز مستطيلياي صفحه )7(درشکل

سازي آن با  بررسي شده آه نتايج هبينه
.  است  مقايسه شده)2(در جدول  [12]مرجع 

 001/0 مرت و ضخامت 24، طول   مرت10عرض صفحه 
  نيوتون در وسط - = 1000Pنريوي  .باشد مرت مي

ضلع مست راست و در جهت پايني اعمال 
 گاه گريدار  ضلع مست چپ توسط تكيه. شود مي

(clamped support) جنس . است  آامال مهار شده
  مدول االستيسيتهاي با خواص صفحه از ماده

 ν=  3/0  و ضريب پواسون = GPa200E شامل 
در حل اجزاء حمدود از املااي . باشد مي

 و مش با دانسيته  مربعي خطي استفاده شده
 ER  و RR0.است   املان استفاده شده 25*60

 . است1%شده   گرفته درنظر
 

با مرجع ) 7( مقايسه مدل هبينه شکل-2جدول
[12] 

σmin 

(MPa) 

σmax 

(MPa) 

σmin  / 

σmax
Vol (m3)  

0003 /08603 /00003/0  24/0  مدل اوليه 
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5636 /01472 /14913 /00237/0 مدل هبينه  
 [12]مرجع 

5613 /01402 /14923 /00228/0  
مدل هبينه 
توسط کد 

ESO2007 
 

در اين مثال نيز با توجه به نتايج 
مهخواني بسيار ) 2(حاصل شده در جدول 

 بدست آمده از آد  هبينهنزديکي بني مدل
نتايج . د دارد  وجو[12] نوشته شده و مرجع

بدست آمده در يك فرآيند تكاملي در 
RRازاي مقادير خمتلف   به8(شکل  نشان )

 .است داده شده 
) 8(مسري تكاملي مشاهده شده در شكل 

 . به حالت پايدار خواهد رسيدRR %26=در 
از اين مرحله به بعد با افزايش پارامرت 

يا هيچگونه املاني از سازه  ,نسبت حذف
املاايي از سازه حذف د و يا جدا خنواهد ش

شوند آه پيوستگي مدل هبينه را از بني  مي
تغيريات تنش  )9(در شكل . د بردخواهن

 هاي مينيمم و متوسط بازاي نسبت, ماآزميم
با توجه . شود  نشان داده ميRR خمتلف حذف

شود اين مدل هبينه  مشاهده مي) 9(به شكل 
جزء يكي از حالتهاي استثنايي است آه 

نش مينيمم ، ماآزميم و متوسط در ايت ت
به طور قابل توجهي به يكديگر نزديك 

شوند و هبرتين حالت ممكنه آه يكپارچه  مي
.  آيد  شدن تنش در آليه املااست بوجود مي

در بعضي از قسمتهاي منودار پرش ناگهاني 
بوجود آمده آه منشاء آن حذف تعداد 

نامه زيادي از املاا در يك چرخه از بر
آاهش حجم نسيب سازه ) 10( در شكل .است

بازاي افزايش نسبت حذف مورد بررسي قرار 
شكل منودار حاآي از آاهش . گرفته شده است

حجم چشمگري پس از طي چند مرحله هبينه 
 .  سازي است

  صفحه با بار گسرتده-3مثال
 مرت و 16، طول   مرت5عرض صفحه ) 7(درشکل

 100 گسرتده  ينريو. باشد  مرت مي001/0ضخامت 
P = - نيوتن بر مرت در سرتاسر ضلع باالي

شده و ضلع پايني صفحه در  صفحه اعمال 
 clamped)گاه گريدار  چهار ناحيه توسط تكيه

support) جنس صفحه از . است  مهار شده
  = GPa200Eاي با خواص مدول االستيسيته  ماده

در .  طراحي شده استν=  3/0و ضريب پواسون 
جزاء حمدود از املااي مربعي خطي با حل ا

 املان استفاده شده 50*25دانسيته مش  
 5/0%شده   در نظر گرفته ER و RR0. است 

) 11( در شکلESO2007نتايج اجراي کد . است
 RR=25.5%سازي در  امتام مراحل هبينهبيانگر 

باشد که شکل سازه مهانطور که انتظار  مي
ي  موجود رفت با توجه به شرايط مرز مي

م .است اي مهچون پل شکل گرفته  انند سازه
 

 گريي نتيجه
 يکي از کارآمدترين روشهاي ESOروش 
سازي است که با حداقل پيچيدگي  هبينه

کمک يک چرخه تکاملي و با  رياضي و به 
توان به  استفاده از روش اجزاي حمدود مي

اين روش . نتايج قابل قبويل دست يافت
 مانند تنش، کمانش، درمقابل انواع قيدها

جايي و فرکانس انعطاف پذير  سخيت، جابه

سازي ديگر  بوده و برخالف تکنيکهاي هبينه
نيازي به تابع هدف، متغريهاي طراحي و 
تابع قيد نداشته بلکه اساس آن بر مبناي 
. حذف تدرجيي مصاحل ناکارآمد از سازه است

دو پارامرت مهم در اين روش نرخ تکامل 
(ER) حذف اوليه  و نسبتRR0)( هستند که 

مقادير آا درجواب ايي تعيني کننده 
ها اگر  سازي بعضي از سازه در هبينه. است

مقدار اين پارامرتها زياد وارد شوند ممکن 
است برنامه جواب غلط داده و طراح را 

دراين روش برخالف بسياري از . گمراه کند
سازي که بر پايه حتليل  روشهاي ديگر هبينه

بندي  اند نيازي به مش زاي حمدود بنا شدهاج
جمدد در هر گام طراحي نيست و مهان مدل 

در . شود اوليه درمتام مراحل استفاده مي
اين حتقيق يک کد کامپيوتري با کوپل 

  نوشته Ansys [9] و  Matlab [7]افزارهاي  نرم
هاي دو  است که توانايي حل هبينه سازه شده 

سيستماتيک بعدي را بصورت کارآمد و 
دقت کد مورد نظر با مقايسه با . دارد

 .جواهباي موجود تائيد شده است
 

 
 گاه مفصلي اي با دو تكيه  صفحه-1شكل

(simply support) 
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به ازاي ) 1(سازي شکل  روند هبينه-2شكل
  RR  خمتلف مقادير
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 )1(روند تکاملي تنش وان ميزز شکل -3شكل

  RR خمتلف مقاديرازاي  به
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به ازاي مقادير ) 1( مدل هبينه شکل-5شكل
  RR0خمتلف 

 
   
 

 
ER=0.25%  

 
ER=0.5%  

 
ER=1%  

به ازاي مقادير ) 1( مدل هبينه شکل-6شكل
 ERخمتلف 

 
 

 
 clamped) گاه گريدار اي با تكيه  صفحه-7شكل

support)  
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به ازاي ) 7(سازي شکل  روند هبينه-8شكل
  RR لف مقادير خمت
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 )7( روند تکاملي تنش وان ميزز شکل-9شكل

  RRازاي مقادير خمتلف  به
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 اي با بار گسرتده  صفحه-11شكل
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 مقاديربه ازاي ) 11( مدل هبينه شکل-12شكل
  RRخمتلف 
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