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 خالصه

ن اولين در طراحي فونداسيونها بسيار متداول است كه در ابتدا فونداسيوني سطحي با سيستم پي راديه براي انتقال بارهاي روسازه به خاك، به عنوا
يكي يا جهت كاهش نشستهاي فونداسيون، از گروه شمع در زير آن استفاده گزينه مد نظر قرار گيرد و سپس در صورت عدم كفايت باربري ژئوتكن

هنگامي كه يك پي شمعي در خصوص يك پروژه ضرورت مي يابد الزم است با انجام يك تحليل هزينه اي با در نظر داشتن معادالت نشست . شود
هاي كالسيك شامل در گذشته روش. از را با حداقل هزينه تعيين نمودترين آرايش شمع هاي مورد نيو ظرفيت باربري تعداد، طول و قطر شمع، بهينه

امروزه با . هاي خاص خود را دارندروشهاي عددي و تحليلي در بهينه سازي سازه ها استفاده مي گرديد اما هريك از اين شيوه ها محدوديت
هاي جستجوي تصادفي همه جانبه فضاي اي كالسيك، از روشگسترش مسائل بهينه سازي و اهميت رسيدن به بهينه كلي و عدم پاسخگوئي روش ه

هاي به عنوان مثال الگوريتم ژنتيك يكي از روشهاي تكاملي مي باشد كه از روند تكامل موجودات زنده طي نسل. مسئله استقبال بيشتري شده است
در اين تحقيق با استفاده از برنامه . گيردورد استفاده قرار مياين الگوريتم در بهينه سازي سازه ها به طور وسيعي م. مختلف الهام گرفته شده است

MATLAB  و عناصر و عملگرها موجود در الگوريتم ژنتيك جهت بهينه سازي آرايش نامتقارن و هزينه اجراي شمع ها تحت بارگذاري نامتقارن
سپس با بهره گيري از روش الگوريتم ژنتيك و و ر تعيين شده بدين صورت كه متغيرها و توابع هدف مسئله مورد نظ. ستاستفاده شده ابر پي  وارد

پارامترهاي تعيين  و تأمين كليه شرايط فني و اجراييهدف اين برنامه . گشته استبرنامه كامپيوتري تدوين  MATLABمحيط برنامه نويسي 
  .شوددرصدي هزينه طرح نيز  50اهش به كمنجر گاه ممكن است يابي روند بهينه. باشدميبهينه طراحي جهت دستيابي به جواب 

 
  .بهينه سازي، گروه شمع، الگوريتم ژنتيك، بارگذاري نامتقارن: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

ايراداتي از قبيل معضالت اجرائي و بتن ريزي يكپارچه، با وجود اگر چه پي گسترده در ميان پي هاي سطحي راه حل نسبتا مناسبي به شمار ميرود ولي 
در مقايسه با پي هاي نواري و پي هاي  با توجه به عرض نسبتا زياد پي هاي گسترده. قتصادي بوده و در نهايت وقوع نشست هاي زياد را به دنبال داردغير ا

ه مجاز منفرد و منطقه تاثير تنش نسبتا زياد در زير پي معضالت نشست در زير پي هاي گسترده ممكن است براي سازه هاي مهم و سنگين از محدود
به عالوه براي پروژه هاي سنگين فشارهاي بزرگي را به زمين وارد مي سازند و معضالت باربري نيز به صورت قابل توجهي مطرح . نشستها تجاوز نمايد

بر اساس . را اجرا نمودمي توان با تلفيق پي گسترده به همراه شمع و مشاركت در باربري يكي از كاملترين انواع فونداسيونها در اين خصوص . خواهد بود
مطلوب تجارب حاصل از كنترل نشست با استفاده از شمع مي توان با انتخاب گزينه مناسب پي گسترده و تغيير در تعداد، طول و قطر شمع و اندركنش 

  .ا ايجاد نمودپي راديه و شمع كه اصطالحا به پي گسترده مركب موسوم است، اثرات توام توان باربري و نيز كاهش نشست و هزينه ر
طول يا محل قرارگيري شمع در خاك، سطح مقطع، جنس، روش نصب و چكونگي عملكرد شمع ها از متغييرهاي اصلي بوده كه با توجه به 

صول شده با توجه به كليه اين نيازها و بهرگيري از برنامه هاي كامپيوتري و ا ، كه در تحقيق حاضر سعيشرايط و نيازهاي پروژه تعيين مي گردند
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در حل مسائل مطرح  هش حجم بتن ريزي و آرماتوربندي به عنوان تابع هدفكا(ين متغييرها در جهت كاهش هزينه الگوريتم ژنتيك به بهينه سازي ا
  .پرداخته شود) شده است

 
   )شمع و گروه شمع(پي هاي عميق   .2
 

هاي سطحي ضعيف و مسئله ها براي عبور از اليهاز اين نوع پي. باشدب بزرگتر ميدر مقايسه با ديگر ابعاد آن در پالن، به مرات ي عميقهاعمق استقرار پي
هاي هاي آتي در مجاورت پروژه، تراكم اليهدار، مصونيت در مقابل آب شستگي، تحمل نيروهاي جانبي و كششي بزرگ، مقابله با اثرات حفاري

هاي عميق بارهاي وارده را پي .شود بودن سطح آب زيرزميني استفاده ميضعيف در عمق، حذف مشكالت اجرائي پي سازي سطحي در شرايط باال
هاي عميق شامل عمده پيدو دسته . عالوه بر عكس العمل كف كه مشابه عملكرد پي هاي سطحي است، با عكس العمل جداري نيز تحمل مي نمايد

- شمع. هاي عميق مطرح استهاي مختلفي براي اجراي پيروش. توان نام بردميرا هاي عميق ستم قطورتر و يا پايهالغر متداول يا شمع و سيسيستم هاي 

هاي ها و پايهشمع. شونديا فوالدي كه از طريق انواع چكش ها، جك ها و ويبراتورهاي كوبنده، به زمين رانده مي هاي كوبيدني از نوع چوبي، بتني و
-ايي، بتن وزني و يا مسلح، و يا استقرار مقاطع پيش ساخته در مجاري حفاري شده اجرا ميدرجا توسط حفاري چاه و يا گمانه و سپس ريختن مصالح بن

شوند كه ابتدا يك پوسته و يا غالف به زمين رانده شده و سپس داخل آن با بتن پر مي شود، پوسته و يا هاي كوبيدني نيز شامل مواردي ميشمع. گردند
  .]1[ شوديا بيرون كشيده مي غالف پس از بتن ريزي در محل باقي مانده و

ها به كالهك مهار در اغلب موارد شالوده هاي عميق از گروهي شمع تكي، تشكيل يافته كه با هم فاصله كمي داشته و در بخش فوقاني شمع
ن حالت ها نبوده و در ايدر حالت كلي ظرفيت باربري گروه شمع برابر با جمع كل ظرفيت باربري يكايك شمع. دهندگروه شمع را تشكيل مي و شده

آنها كامال متفاوت است، زيرا كه تنش هاي حاصل از شمع ها در فضاي اطرافشان  انتقال يافته و نوعي عملكرد منفرد ملكرد ها با ععملكرد مشترك شمع
براي  يابد بندي شمعها كاهش مي اصلهشدت تنش ناشي از همپوشاني با افزايش ف .را ايجاد مي نمايدنشان داده مي شود  1 مانند آنچه در شكلمشترك 

  . شدبا 3.5Dتا  2.5Dد رسيدن به حداكثر ظرفيت باربري شمع ها در يك گروه بايد حداقل فاصله شمع ها از يكديگر حدو
  

  
 ]2[روه گ شمع تك و همپوشاني تنشهاي اطراف شمعها در – 1شكل 

   1كلگوريتم ژنتيا  .3
 

بر پايه الگوريتم ژنتيك پايه ريزي رشته اي از علوم محاسباتي را  2علوم كامپيوتر دانشگاه ميشيگان جان هلند حققينيكي از مدر اوايل دهه هفتاد ميالدي، 
فرايند تكامل، يعني به سلولي وي بتدريج از رشد و توليد مثل اتومات . مي ناميد 3او ابتدا به موضوعي عالقه مند بود كه خود آنرا اتومات سلولي. كرد

                                                 
1Genetic algorithm 

2 John Holland 

3 Cellular automata 

2
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الگوريتم ژنتيك روش جستجو و بهينه سازي احتماالتي است كه بر اساس مفاهيم برگرفته از تكامل . لگوريتم ژنتيك، گرايش يافتمحور اصلي ا
. است 4در واقع الگوريتم ژنتيك جزء دسته بزرگتري از الگوريتم تكاملي.جفت گيري و جهش ساخته مي شود بيولوژيكي طبيعي مانند توليد مثل،

 براي يك مسئله يا جمعيتي از جوابهاي بالقوه شروع شده، آنگاه اين جمعيت را تحت فرايند تنازع بقاء قرار داده و با استفاده از عملياتالگوريتم تكاملي 
  .]3[ به تقريبهاي بهتري از جواب بهينه مسئله نزديك مي شودتوليد مثل و جهش هر بار جمعيت شايسته تري را ايجاد كرده و به تدريج 

براي حل وريتم ژنتيك اكثرا در تسلط دانشمندان كامپيوتر است، ليكن بتدريج جاي خود را در بين ساير رشته ها بخصوص مهندسي الگ اگرچه
هاي  تئوري اساسي الگوريتم ژنتيك را ارائه داد و آن را كه تا آن زمان در مورد سيستم 1989در سال  5برگدگل. استباز كرده مسائل پيچيده مهندسي 

 ينويس از الگوريتم ژنتيك براي برنامه 7راا كومنكريش 1992و در سال  6كوزاجان  1991در سال . رفت به مسائل مهندسي تعميم داد كار مي طبيعت به
  .]4[ حل مسائل مهندسي استفاده كردندكامپيوتر و 
 

   ظرفيت باربري شمع ها  .4
 

شمع به دست  نوكنتهايي آن است كه در اثر اعمال بار محوري از اطراف خاك و بري يك شمع، برابر مجموع ظرفيت باربري اصطكاكي و ا ظرفيت بار
Qتا صفربار وارد بر شمع در تراز سطح زمين، به تدريج از . آيد مي 1Qيدقسمتي ازاين بار توسط مقاومت اصطكاك جل. كندمي افزايش پيدا    و   

سطح كه همان مجموع مقاومت برشي بين خاك و   Qs مقاومت اصطكاكي واحد سطح. شود تحمل مي 2Qمقاومت نوك شمع قسمت ديگر توسط 
  .آيد به دست مي زيرباشد از رابطه  شمع مي سطحشمع در طول 

)1 (            ∫= surface
ss dz)z(fQ                                                                     

fsمقدار. ، تنش اصطكاكي موجود بين جداره شمع و خاك اطراف در طول شمع مي باشدfsظرفيت باربري اصطكاكي شمع به پارامترهاي   
ارائه  fsپژوهشگران روابط مختلفي را براي محاسبه. بستگي دارد... اجرا و مختلفي از جمله جنس شمع، جنس خاك اطراف، شرايط زهكشي، روش 

  . كه اين روابط براي خاكهاي چسبنده و غير چسبنده در ادامه آمده است. اندنموده
  :شود ف ميطبق رابطه زير تعري در خاكهاي غير چسبنده اصطكاكي واحد سطح در هر عمق دلخواه شمع ظرفيت باربري

)2 (             δσ′= tan.nfs                                                      

 λو  βو  αاين روشها به سه عنوان  .وجود دارد چسبندهدر خاكهاي  واقعهاي مقاومت اصطكاكي شمعروشهاي مختلفي براي تعيين 
   .]6[و  ]5[ اند بندي شده تقسيم

)3 (                 Cu.fs α=                                                     

)4 (                  z..fs γ′β=                                                   

)5 (                          )Cu.2u(fs +σ′λ=                                                

  :برابر است مقاومت انتهايي شمع
 )6 (                A.qultQp =                                                   

 )7 (                 N..D5.0Nq.qNc.Cqult γγ+′+=                                              

   :بنابراين مقاومت باربري نهايي يك شمع از رابطه زير محاسبه مي شود
)8 (          WQsQpQu −+=                                            

 وزن شمعWو باربري اصطكاكي شمع مقاومتQs ،شمع انتهاييباربري  ومتمقا Qp،نهايي شمعمقاومت باربري Quدر اين روابط  
  :شودمي  ، حداقل دو مقدار زير در نظر گرفتهواقع در خاكهاي چسبنده شمع گروه ظرفيت باربري نهايي. است

  . گيرد گروه كه خارج از محيط قرار مي كالهكبخش از ظرفيت باربري نهايي يك بلوك شامل مجموعة شمعها بعالوة آن  -1
 . اي عمل كنند شكل جداگانهه و شمعها در صورتي كه هر كدام ب كالهكمجموع ظرفيت باربري نهايي  -2

مقدار تغيير مكاني كه باعث بسيج شدن حداكثر . نمايد اي به ظرفيت گروه مي گروه شمع كمك قابل مالحظه كالهك ،اي در خاكهاي ماسه
  . باشد ها ميتك شمع بزرگتر از تغيير مكان الزم جهت بسيج شدن ظرفيت باربري تك ،شود مي كالهكظرفيت باربري 

                                                 
4 Evolutionary algorithm 
5 Goldberg. 

6 John Koza 

7 Krishna Kumar 

3



رانـدسي عمـمهنملي  گرهـمين كنشش                                            
، ايرانسمنان، سمنان، دانشگاه 1390ارديبهشت  7 و 6  

 2

  استفاده شده در حل مسائل FADBEMLP امپيوتريكبررسي برنامه   .5
  

ها تنها كردند كه شمعال فرض ميطراحان اواسط دهه شصت ميالدي معمو. هاي گروهي اغلب در معرض بار هاي محوري و جانبي قرار دارندشمع
. اي از بار محوري بودشدند كه در اين شمع ها بار جانبي مولفهتوانايي تحمل بارهاي محوري را دارند، و بارهاي جانبي توسط شمع هاي مايل تحمل مي

شد كه براي عي نيروي حاصل تنها زماني بسته ميشد و چند ضلهاي نموداري استفاده ميهاي منفرد موجود در گروه از روشبراي بدست آوردن بار شمع
 . هاي محدود انجام گرفتضلهايي براي تحليل شمع تحت بار جانبي با استفاده از روش تفاسپس كوشش. هاي مايل وجود داشتبارهاي جانبي، شمع

باشد اي ميت كه داراي چرخش  و انتقال گرهمحدود آن اس ضلنسبت به تفاين روش مزيت ا. ودب يكي ديگر از روشهاي تحليلروش اجزاي محدود 
مزيت ديگر آن است كه طول، عرض و گشتاور لختي المان را مي توان تنها با كار اضافي كمي بر . محدود تنها داراي انتقال است ضلدر حالي كه تفا

هاي توان حالتت اجزاي محدود روشي است كه ميمهمترين مزي. هاي مركب استفاده كردتوان از شمعدر اين روش حتي مي. روي ورودي تغيير داد
 .]5[ هم مي سازدمرزي و بارهاي جانبي را مشخص كرد و همچنين امكان استفاده از هر گره اي  را به عنوان نقطه بار يا نقطه با انتقال يا چرخش معلوم فرا

   .]5[ ارائه نمودبا استفاده ازاجزا محدود براي تحليل شمع تحت بار جانبي  FADBEMLPرا با عنوان  كامپيوتريبرنامه  8باولز
                                                                      

 
  توضيح مراحل اجراي برنامه  .6
 

هاي خاك، ضريب چسبندگي،  اليهمشخصات فيزيكي و مكانيكي خاك شامل ضخامت در اين مرحله برنامه اطالعات مربوط به - 1مرحله 
 و مقاومت بتن ،شمع و طول و عرض كالهك شمع شاملاي گروه  مشخصات سازهو نيز  زاوية اصطكاك، وزن مخصوص، ضريب پواسون

با بارهاي وارد بر كالهك گروه در اين حالت نيروهاي وارده از طرف سازه به كالهك همراه  .كند را دريافت مي پواسون بتن ضريب، فوالد
محاسبه هت مختصات كالهك در سه جدر مركز به كالهك  سپس برآيند نيروهاي وارده .شود وارد ميدر برنامه ورودي  مختصات ستونها

  .شود مي
پارامترهاي طراحي گروه شمع، براي طراحي . كند رشته را به طور تصادفي به عنوان جمعيت اوليه، توليد مي pدر اين مرحله، برنامه، - 2مرحله 

  .ضخامت كالهك گروه شمع مي باشند و ها هينه، تابع هدف قطر شمع، طول شمع، فواصل افقي و عرضي مركز به مركز شمعب
با دنباله اي مناسب از اعداد باينري نمايش ابتدا الزم است پارامترهاي طرح  راي استفاده از الگوريتم ژنتيك، جهت كمينه كردن تابع هدف،ب

عدد  pبنابراين پس از انتخاب . ه دقت الزم براي جواب بستگي داردداد بيت در نظر گرفته شده براي هر كروموزم ببه طور كلي تع. داده شوند
اي از كدها در  شده و به صورت دنباله  9تصادفي تبديل به كد باينري بطور تصادفي براي هر يك از پارامترهاي طراحي گروه شمع، اين اعداد

  . گيرند يك رشته قرار مي
  .شود محاسبه مي FADBEMLPدر اين مرحله ثابتهاي گروه شمع را براي هر رشته از جمعيت با استفاده از برنامه - 3له مرح

در اين مرحله با تحليل ماتريسي گروه شمع نيروهاي وارد بر هر تك شمع و نشستهاي تغيير مكاني و دوراني كالهك براي هر رشته  -4مرحله 
  .شود از جمعيت محاسبه مي

  .شود در اين مرحله ظرفيت باربري تك شمع و گروه شمع تحت بار قائم و جانبي براي هر رشته از جمعيت اوليه محاسبه مي -5حله مر
  :هاي زير انجام مي شوددر اين مرحله كنترل -6مرحله 

با ظرفيت باربري محاسبه  4 در اينجا با توجه به نيروهاي محاسبه شده براي تك شمع در مرحله :ظرفيت باربري تك شمع و گروه شمع - 
در صورتي كه نيروي محاسبه شده براي هر تك شمع در گروه بيش از ظرفيت باربري شمع باشد آن . شود مقايسه مي 5شده از مرحله 

  . شود رشته از جمعيت از نظر فني جوابگو نيست و از جمعيت حذف مي
پس براي هر رشته از . در نظر گرفته شده است cm 2.5روژه برابر مقدار نشست مجاز گروه شمع در اين پ: نشست كالهك گروه شمع  - 

 . شود باشد آن رشته از جمعيت حذف ميز اين مقدار جمعيت اگر نشست كالهك بيش ا

كنترل برش مقاطع بحراني شمع و ستون متصل با كالهك براي هر رشته از جمعيت با : برش مقاطع بحراني شمع و ستون متصل با كالهك  - 
 .شود نامه و در صورت جوابگو نبودن شرايط از جمعيت حذف مي مجاز آيينمقادير 

  .شوند ها براي مرحله بعد مرتب مي هايي كه از نظر فني مورد قبول نبودند بقيه رشته پس از حذف رشته

                                                 
8 Bowles 
9 Binary code 
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  . شود محاسبه مي 6له هاي گروه براي هر رشته از جمعيت باقي مانده از مرح در اين مرحله آرماتورهاي الزم كالهك و شمع -7مرحله 
 .در اين مرحله حجم بتن مصرفي و طول آرماتور مصرفي محاسبه مي شود -8مرحله 

هاي جمعيت براساس مقادير تابع هدف آنها از كوچك به بزرگ مرتب  در فرآيند بهينه سازي، جهت مقايسه مقادير تابع هدف، رشته -9مرحله 
در (ها را  شود كه اين عدد يك عدد غير منفي است و احتمال انتخاب شدن رشته ت داده ميبراي هر رشته يك عدد برازندگي نسب. شوند مي

بدين صورت هر چه برازندگي يك رشته بيشتر باشد، احتمال انتخاب شدن آن بيشتر بوده و با تعداد بيشتري در توليد . كند تعيين مي -11مرحله 
  .كند نسل بعد شركت مي

در اين جا شرط توقف تعداد تكرار در نظر گرفته شده است و اجراي برنامه در . شود يط توقف كنترل ميدر اين مرحله، شرا -10مرحله 
  .باشد شود و در اين مرحله كمترين حجم به عنوان جواب مسأله مي ام متوقف مي 50تكرار

  . شود آنها اعمال مي ها، عملگر تركيب و جهش بر روي براي توليد نسل جديد، پس از تعيين برازندگي رشته -11مرحله 
. شوند هاي شمع طراحي مي ، گروه3اند ديكد شده و همانند مرحله  هاي جديدي كه تحت عمل تركيب و جهش قرار گرفته رشته -12مرحله 

 شوند ر ميتشكيل داده و به تعداد مناسب تكرارا يك سيكل  11تا  3پس مراحل . شود پس از آناليز، تابع هدف براي هر يك از آنها محاسبه مي
]7[.  

 
  الگوريتم ژنتيكحل مثالي با   .7
 

متر مربع كه به منظور تحمل بارها از تعدادي شمع  1500متر با پي راديه اي به مساحت  60و  45و  30ارتفاع مختلف  3ا ب 2مطابق شكل برجي مسكوني 
كه اين ساختمان را پي هدف طراحي . گرفته شودنظر در باشد،  مي 1اي ارائه شده در جدول درجا نيز بهره برده و داراي مشخصات ساختگاهي و سازه

و  FADBEMLPمتشكل از متغييرهاي ضخامت كالهك و قطر و طول و چيدمان شمع مي باشد با بهرگيري از فرايندهاي الگوريتم ژنتيك و برنامه 
ي كه كليه مسائل فني اگردد، به كونهمي شود بهينه  تحليل ماتريسي، در جهت كاهش حجم بتن و طول ميلگرد مصرفي كه باعث كاهش هزينه ساخت

  .الزم به توضيح است كه اين مسئله يكبار با چيدمان متقارني از شمع و بار ديگر با چيدماني نامتقارن بررسي و مقايسه گرديده است. در آن لحاظ شود
  

   مشخصات ساختگاهي و سازه اي -1جدول 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  نماي شماتيك مسئله  – 2شكل 

 واحد مقدار پارامتر
 m 50 طول پي

ض پيعر 30 m 
وزن مخصوص خاك 18 2mkN  
مدول االستيسيته خاك 30000 2mkN  

پواسون خاك ضريب 0.3  

خاك زاويه اصطكاك  درجه 30
وزن ساختمان 142.5 MN  
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بنابراين الزم . وابسته است) و اندازه جمعيت 11، احتمال جهش10احتمال تركيب(ژنتيك به انتخاب مقادير پارامترهاي آن لكوريتم اعملكرد مدل 
اين كار مستلزم تحليل حساسيت روي همگرائي مدل به ازاي مقادير مختلف . پارامترهاي آن جهت اجراي موفق تر و سريع تر مدل بهينه شوند تا است 

بهترين عملكرد از كاربرد روش الگوريتم ژنتيك براي مسائل بهينه سازي، از احتمال تركيب باال و احتمال جهش پايين بدست مي  ].4[ پارامترها است
  ].8[آييد 

در اندازه جمعيت اثر تغييرات  0.8 و احتمال تركيب 0.03ش با توجه به اين مطالب در حل مسئله جهت تحليل حساسيت از احتمال جه
منجر به رسيدن الگوريتم به جواب بهينه در تعداد نسل كمتري  60اندازه جمعيت . مورد بررسي قرار گرفت 3م ژنتيك مطابق با شكل همگرائي الگوريت

تاثير تغيير مقدار احتمال تركيب بر روي روند همگرائي الگوريتم در  60در مرحله دوم، با در نظر گرفتن اندازه جمعيت . ها شدنسبت به ساير حالت
. الگوريتم در كمترين تعداد نسل به جواب بهينه مي رسد 0.85ا در نظر گرفتن احتمال تركيب ب 4مطابق با شكل . به جواب بهينه در نظر گرفته شد رسيدن

 0.201جهش با در نظر گرفتن احتمال  5تاثير تغيير احتمال جهش بررسي و مطابق شكل 0.85و احتمال تركيب  60حال با با در نظر گرفتن اندازه جمعيت 
  .الگوريتم در كمترين تعداد نسل به جواب بهينه مي رسد

  

   
  روند همگرايي الگوريتم ژنتيك با تغيير دادن احتمال تركيب   –4روند همگرايي الگوريتم ژنتيك با تغيير دادن اندازه جمعيت   شكل  – 3شكل 

 
  شروند همگرايي الگوريتم ژنتيك با تغيير دادن احتمال جه – 5شكل 

 
 ,C2, C3, C4شامل هشت ثابت شمع مقادير و ترسيم نمودار،  FADBEMLPبا بدست آوردن اطالعات مورد نياز و بهرگيري از برنامه 

C5, C7, C8, C9, C10 حال با تحليل ماتريسي گروه شمع نيروهاي  .شوداز طريق روابط حاصل مي ) 2جدول (دو ثابت ديگر نيز . شودمشخص مي
  .شود محاسبه مي زيربا روابط هاي تغيير مكاني و دوراني كالهك براي هر رشته از جمعيت شمع و نشستوارد بر هر تك 

)9                  (                             F.AP =       X.Ae T=       X.A.Se.SF T==       X.A.S.AP T=                                          

برنامه طوري نوشته شده كه بهينه مقادير . شودبعد انجام ميمراحل شده است  نوشته MATLABپس از اين با برنامه اي كه در محيط برنامه  
به منظور بيان  .دهددر اختيار قرار ميشده  حجم بتن ريزي و طول آرماتور مصرفي و همچنين بهترين چيدمان شمع را با توجه به تقسيم باري كه تعريف

  . بهتر مسئله، در كنار چيدمان نامنظم شمع ها چيدمان منظم نيز آورده شده تا بتوان قياس خوبي از كار داشت
  

                                                 
10 Crossover rate 
11 Mutation  rate 
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   و مقادير آنها در مسئله Sو  Cارتباط بين  -2جدول 
 Computed as  C S(I,J) 

 λAE/Lp C(I,1) S(1,1) 

93458 Py/δy C(I,2) S(2,2) 

91059 P’x/θx C(I,3) S(2,6) 

93458 Px/δx C(I,4) S(3,3) 

91059 P’y/θy C(I,5) S(3,5) 

 ΩG’J/Lp C(I,6) S(4,4) 

91178 M’x/δx C(I,7) S(5,3) 

156863 Mx/θx C(I,8) S(5,5) 

91178 M’y/δy C(I,9) S(6,2) 

156863 My/θy C(I,10) S(6,6) 

  
  

  
  در حالت متقارن در هر نسل در مقابل افزايش نسل طول آرماتوربهترين نمودار تغييرات  – 6شكل 

  
  جوابهاي بهينه مسئله طرح شده براي چيدمان متقارن و نامتقارن  -3جدول 

  

Regular 
configuration Volume (m^3) D (m) L (m) h (m) nx nz Dx (m) Dz (m) 

1نسل   3176.385 1.65 28 1 7 4 5.07 5.07 
50نسل   2457.244 1.4 32 0.85 6 4 6.4325 6.72 

Irregular 
configuration         

Middle         
1نسل   2107.792 1.8 17 0.9 5 6 3.8325 2.72 
50نسل   1492.95 1.35 27 0.8 5 4 4.56 7.0125 

Left         
1نسل   451.271 0.7 34 0.85 3 5 2.72 5.07 
50نسل   347.4447 1.25 14 0.7 2 4 6.4325 7.0125 

Right         
1نسل   379.3689 1.3 7 0.8 3 5 1.3725 4.8125 
50نسل   288.5398 1.25 8 0.7 2 4 6.4325 7.0125 

Total         
1نسل   2938.4319        

50نسل   2128.9345        
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  گيرينتيجه  .8
  

ام برابر  50ي در اين پروژه در صورت بهرگيري از چيدمان متقارني از شمع در نسل نشان داده شده مقدار حجم بتن مصرف 3همان طور كه در جدول 
در صورتي كه از چيدمان نامتقارن شمع استفاده شود با توجه به تقسيم باري كه . متر مي باشد 32متر و طول شمع  4/1متر مكعب با قطر شمع  2457

 27و طول هاي  25/1و  35/1 به قطرهاي هاييمتر مكعب با شمع 2129ان داده و به حجم كاهش حجم نش% 13صورت گرفت مقدار بتن مصرفي بيشتر از 
را نشان درصد كاهش طول % 21متر يعني حدود  Φ 28927 24به متر  Φ 36897 24طول آرماتور مصرفي نيز از . است ام رسيده 50متر در نسل  8و  14و 

اعمال در صورت بطور كلي مي توان گفت كه . نمايش داده شده است 7تيك در شكل طرح كلي مسئله پس از بهينه سازي بصورت شما .مي دهد
مي توان در جهت كاهش ) جهت تسهيل طراحي(بارگذاري نامتقارن، با تقسيم باري مناسب و طراحي دقيق با ايجاد چند تيپ شمع به جاي يك تيپ 

الگوريتم ژنتيك سازگاري خوبي با مسائل مهندسي دارد و مي توان از آن جهت اين تحقيق و تحقيقات گذشته نشان مي دهند كه . هزينه گام برداشت
  .طرح ها بهره بردتسهيل و بهينه سازي 

  

  
 )حالت متقارن و نامتقارن(طرح كلي مسئله پس از بهينه سازي – 7شكل 
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