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 خالصه

قسمت این تحلیل، حل سیستم معادالت خطی یا  نیتر نهیپرهز. باشد یم ها سازهبرای تحلیل  ها روشروش اجزای محدود یکی از پرکاربردترین 

و به کمک  شود یمای تعیین مجهوالت استفاده تحقیق حاضر یک رویکرد جدید بر در همین دلیلبه  ،باشد یممجهوالت زیاد با تعداد  یرخطیغ

حداقل  و شده گرفتهابع هدف در نظر ت عنوان بهتابع انرژی پتانسیل  . همچنینگردد یممختلف محاسبه  یها گره ییجا جابهالگوریتم ژنتیک مقدار 

و به دنبال آن  شده میتقس تر کوچک یها قسمتتا سازه به  می شود  استفاده ها سازهتکنیک پاره  . به علت تعداد زیاد مجهوالت ازشود یمسازی 

 تطابق خوبی با روش کالسیک دارد. آمده دست بهتعداد مجهوالت در هر مرحله کاهش یابد. نتایج 

 

 ژنتیک. تمیالگور ،2ها سازهپاره  کیتکن پتانسیل، یانرژ ،1روش اجزای محدودکلمات کلیدی: 

 

 

 قدمهم .1
 

 زیآنال پی بردن به رفتار سیستم باید آن را آنالیز کرد. یبرا هدف در مهندسی عمران شناسایی رفتار سیستم در برابر انواع نیروها بوده است. نیتر مهم

لی تحلی روش سائل،امروزه به علت پیچیدگی در بعضی از م که ،شود یمانجام روش عددی -2قیم یا تحلیلی روش مست-1به دو روش  یطورکل بهسیستم 

 .دهد یمروش رفتار سیستم را در نقاطی خاص مورد بررسی قرار  نیا است. داده ،باشد یمکه روش تقریبی و عددی  جای خود را به روش اجزای محدود

ارائه  1963ی در سال را دانشمندی به نام پرزیمسک کیتکنکه اولین بار این  باشد یمروش اجزای محدود  یها کیتکنیکی از  ها سازهپاره  کیتکن

 و حافظه بزرگ زمان یها سازهدر تحلیل  ها سازهپاره  کیتکن اما ،باشد یم ریگ زمان بزرگ و پیچیده، یها سازهدر آنالیز اجزای محدود  روش .[1]کرد

و بررسی اثرات این پاره  ها سازه که با تقسیم سازه به تعدادی سازه و آنالیز این پاره باشد یم صورت نیبد کیتکنکلی این  روش .دهد یمرا کاهش 

 یها سازهتکنیک پاره  عنوان بهکه  شود یماین پژوهش از این تکنیک در مراحل زیاد استفاده  در .آورد یمبه یکدیگر پاسخ کلی سازه را به دست  ها سازه

 .شود یممعرفی  یا چندمرحله

 قیود طراحی را ارضا کند تابع هدف را کمینه یا بیشینه کند. که نیاکه عالوه بر  گردد یمیک معادله  یها شهیرعملی است که به دنبال بهترین  یساز نهیبه

فراابتکاری الگوریتم  یها تمیالگوراز  یکی .شوند یمفراابتکاری تقسیم -2ریاضی -1به دو دسته  شوند یماستفاده  یساز نهیبهکه در علم  ییها تمیالگور

 . [2]داین مقاله از این الگوریتم برای کمینه کردن تابع انرژی پتانسیل استفاده خواهد ش در ارائه کرد.در دانشگاه میشیگان  1975ژنتیک در سال 

 قرار خواهد گرفت. یموردبررس گرفته انجامکه در رابطه با موضوع این مقاله  ها پژوهشتعدادی از  مرور بهدر ادامه 

شبکه اجزای محدود ارائه کردند که نتیجه  یساز نهیبهنیمم کردن تابع انرژی پتانسیل برای روشی را تحت عنوان می [3] 1973مارکال و همکاران در سال 

پیدا کردن حل معادالت دیفرانسیل از روش باقیمانده وزن و الگوریتم ژنتیک برای  [4] 2002لی و همکاران در سال را در برداشت.  افتهیبهبود آن تنش

ی استفاده از این روش باقیمانده وزن برای کاهش حافظه کامپیوتر برا لیدل این معادالت استفاده کردند.و همچنین تخمین کران باال و پایین پاسخ 

                                                 
1
 Finite Element Method 

2
 substructure 
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با استفاده  یرخطیغروش جدیدی را بار حل دستگاه معادالت  [5] 2005. همچنین انتونیو رویرا و همکاران در سال روش اجزای محدود بود یریکارگ به

کرده به صورتی که هر معادله دارا  تر کوچککه معادالت را تبدیل به معادالت  باشد یماین روش بدین صورت  که از الگوریتم ژنتیک مطرح کردند،

 .کردند یمورودی در معادله دیگر استفاده  عنوان بهآوردن متغیر مجهول در یک معادله از این متغیر  به دستتنها یک مجهول باشد تبدیل کرده سپس با 

با ارائه روش جدید برای حل معادالت  [6] 2005نیکاس در سال تحقیقی دیگر در همین سال  در .دادند یمت غیرخطی پاسخ این روش به معادال با

الگوریتم ژنتیک و همچنین  ( واجزای محدود) یهمبستگبه کاررفته در این روش، استفاده از روش  دهیا دیفرانسیل معمولی غیرخطی پیشنهاد کرد.

برای حل معادالت دیفرانسیل خطی و پیدا کردن معکوس ماتریس با استفاده الگوریتم  [7] 2006 بود. قصابی و همکاران در سالکم  یها فاصلهانتخاب 

بزرگ با استفاده از  یها سازهمان تحلیل روشی را برای کاهش ز [8] 1394ن در سال و همکارا یمسلم ژنتیک و شبکه عصبی پژوهشی را انجام دادند.

کش بستی  یها سازهپژوهشی را در رابطه با پیدا کردن یک فرم آزاد برای  [9] 2016فاتح اوزان در سال  نیهمچن بیان کردند. ها سازهره تعداد بهینه پا

تفاده از با اس [10]صدیقیان و همکاران  2018در سال  انجام داد که ایده این پژوهش مینیمم کردن تابع انرژی پتانسیل با استفاده از الگوریتم ژنتیک بود.

ثابت  ها آن و همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک روشی را برای کاهش پهنای باند ماتریس سختی ارائه دادند. ها گراف یو تئور ها سازهپاره  کیتکن

محاسباتی حل  یها نهیهزارائه این روش جهت کاهش  لیدل در پهنای باند خواهد داشت. ریتأثبیشترین  یمرزکردند که ماتریس سختی حاصل از نقاط 

 بود. مسئله

الگوریتم ژنتیک به کار گرفته در این  به تشریح 3بخش  و در یا چندمرحله یها سازهبه تشریح روش اجزای محدود و معرفی تکنیک پاره  2در بخش 

 خواهیم پرداخت. یریگ جهینتبه  5به حل مثال عددی با این روش و در بخش  4بخش  در پژوهش خواهیم پرداخت.

 

 یا چندمرحله یها سازهپاره  کیتکن .2
 

که ابتدا سازه  کند یمعمل  صورت نیبد ها پاره سازه کیتکن .باشد یم ها سازهتکنیک مورد استفاده از روش اجزای محدود در این تحقیق تکنیک پاره 

به پاسخ نهایی  ها آن ینه برهمبا در نظر گرفتن  تیدرنهاو  شوند یمپاره سازه معرفی  اصطالح بهکه  کند یمرا به تعدادی سازه کوچک تقسیم  یموردبررس

 باشند یمنقاط مرزی و نقاط داخلی که نقاط مرزی نقاطی  شوند یمسازه به دو دسته تقسیم  نقاط مشخص شد، ها پاره سازهکه تعداد  یزمان .دیآ یم دست

در جبری که  یها عبارتدر یک پاره سازه وجود داشته باشند. هر یک از سازه مشترک باشد و نقاط داخلی نقاطی هستند که فقط  چندپارهکه در دو یا 

ماتریس سختی و نیرو نقاط داخلی و مرزی به  گرید عبارت به دیآ یم به دستجبری سازه  یها عبارتاز  ها آنهمه  شود یمپاره سازه دیده  معادالت

سپس با استفاده  آورد یم به دست 5معادله نقاط مرزی را با استفاده از  ییجا جابها ابتد کیتکن. این ندیآ یمترتیب از ماتریس سختی و نیرو کل به دست 

 .شود یمباعث سرعت آنالیز سازه  باشد یمزیاد  ها آنکه المان بندی  ییها سازه. این تکنیک برای پردازد یمنقاط داخلی  ییجا جابهبه یافتن  9از معادله 

 .باشد یم 1 معادله صورت بهمربوط به هر پاره سازه  معادالت ،میده یمنشان  bبا  و نقاط مرزی را iاگر نقاط داخلی را با 
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 زیر رسید: یها رابطهبه  توان یم (1شماره ) با تجزیه معادله
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 خواهیم داشت: یساز سادهو با  میکن یم( جایگذاری 3شماره )آورده و در معادله  به دسترا  iu (2شماره ) سپس با حل معادله
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 (6که در معادله شماره )
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K ماتریس سختی وF  سپس با استفاده از دیآ یم به دستمرزی  یها گره ییجا جابه( 6حل معادله ) با .دهد یمرا نشان  مرزی یها گرهبردار بار .

 .میپرداز یمداخلی  یها ییجا جابهمعادالت زیر به محاسبه 
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 (10که در معادله شماره )
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 ییجا جابه میکن یم مشاهده (12)که در معادله شماره  طور همان. باشند یمداخلی  یها گره به ترتیب ماتریس سختی و بردار بار Fو  Kمنظور از 

داخلی  یها گره ییجا جابهسپس  دیآ یم به دستمرزی  یها گره ییجا جابهداخلی ارتباط دارد به همین دلیل ابتدا  یها گره ییجا جابهبه مرزی  یها گره

 .دیآ یمسازه به دست  یها گرهمام ت ییجا جابهداخلی  یها گره. با به دست آمدن دیآ یم به دست

مرزی و  یها گرهسازه به دو دسته  یها گرهبعد از استفاده از تکنیک پاره سازه اولیه، ، کند یمعمل  صورت نیبدچند مرحله  یها سازهپاره  کیتکن

و  رود یممرحله شبکه المان بندی سازه از بین  نیازا پس، اما دیآ یم به دست ها گرهو ماتریس سختی و بردار با هریک از این  شوند یمداخلی تقسیم 

 عنوان بهمرزی را  یها گرهماتریس سختی و بردار بار  از مرحله دوم تا مرحله آخر جهیدرنتهستیم،  رو روبهدرنتیجه ما با تعدادی گره مرزی و داخلی 

مرزی و  یها گرهاولیه به استخراج ماتریس سختی و بردار بار  یها سازهو سپس با استفاده از معادالت پاره  میریگ یمماتریس سختی و بردار بار در نظر 

مرزی مرتبه قبل را  یها گرهیک یا دو گره از  مثالًمرزی و داخلی مرحله دوم تا انتها تعداد کمی  یها گرهمشخص  یبرا داخلی مرحله جدید را بسازیم.

داخلی در مرحله دو تا انتها ایجاد  یها گره. علت کم در نظر گرفتن میریگ یمر نظر گره مرزی مرحله جدید د عنوان بهگره داخلی و بقیه را  عنوان به

 .باشد یمبرای افزایش سرعت محاسبات  تر کوچک یها دستگاه

ائل مس در است. n-1مرزی مرحله  یها گرهسختی  دهنده نشانکه  باشد یم n-1( به عنوان ماتریس سختی مرحله 13در ماتریس شماره ) مثال عنوان به

 .باشد یمشامل سختی چهار گره  Kn-1 بیترت نیا به، باشد یمسختی یک گره  کننده انیبهر دو سطر و ستون این ماتریس  یدوبعد
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( 14معادله شماره ) .میساز یمرا  nماتریس سختی مرحله  یا چندمرحله یها سازهگره داخلی با استفاده از تکنیک پاره  عنوان بهگره  2با فرض تعداد 

 .دهد یممرزی و داخلی را نشان  یها گرهماتریس سختی 
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( ماتریس 6با استفاده از معادله شماره )
nK  همانند ماتریس سختی شود یمساخته ،

nF مرحله  بردار بارn  به همین ترتیب میده یمرا تشکیل .
nK  را

 یها گرهداخلی از تعداد  یها گرهکه تعداد  میده یمرا تا زمانی انجام  یا چندمرحلهپاره سازه  کیتکنو  میریگ یمدر نظر  K عنوان بهدر مرحله بعد 

 است. شده دادهنشان  یا چندمرحله یها سازهالگوریتم تکنیک پاره  فلوچارتزیر  در .در مرحله قبل بیشتر باشد مانده یباقمرزی 

 

 
 چند مرحله یها سازهفلوچارت الگوریتم پاره  1شکل 

 

 ماتریس سختی 
1nK 

1Fn و بردار بار      

 تشکیل ماتریس ها و بردار های مربوطه از جمله 
Kii , Kbb , Kib ,Kbi , Fi , Fb 

 

F= 
1nF 
 

K= 
1nK 
 

 

 می آوریم بدست  8و7تفاده از معادله با اس 
nK  و  

nF بدست می آوریم      

(14)  
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 ییجا جابهآوردیم  به دسترا  nمرحله  ییجا جابهکه  یزمان .میآور یم به دسترا  nله مرح ییجا جابه یا چندمرحله یها سازهبعد از تکمیل تکنیک پاره 

 ییجا جابهمرحله دوم،  ییجا جابهآمدن  به دستبا  شود یماین فرآیند تا مرحله دوم انجام  میآور یم به دست n مرحله ییجا جابهبا کمک  n-1مرحله 

دلیل استفاده از تکنیک پاره سازه های چند  .میآور یم به دستگره داخلی مرحله اول را  ییجا جابهال ح آمده دست به کامالً مرزی مرحله اول یها گره

 مرحله ای کم کردن تعداد مجهوالت جابه جاییها میباشد تا الگوریتم بتواند با دقت و سرعت بهتری این مجهوالت را بدست آورد.

 نیتر مناسبکه  کند یمبیان  لیپتانسانرژی  تابع است. شده استفادهاز معادله حاکم از تابع انرژی پتانسیل  ییجا جابهمحاسبه  یجا بهدر این پژوهش 

 ییجا جابه توان یمبا مینیم کردن تابع انرژی پتانسیل  گرید عبارت به .افتد یمبا داشتن ماتریس سختی و بردار، در مینیمم ترین مقدار خود اتفاق  ییجا جابه

 .هستتابع انرژی پتانسیل  دهنده نشان( 15شماره ) معادله .باشد یمآوردن سازه  به دستاین روش جدید برای تحلیل و  ؛ کهرا محاسبه کرد یا سازههر 

 .شود یمتابع انرژی پتانسیل با کمک الگوریتم ژنتیک پرداخته  یساز نهیبهدر ادامه نحوه 

 

0.5 ( )T T T T

V V

U B DBdv U U N qdv    

 . الگوریتم ژنتیک3

 
اولیه این  دهیا[13]شدمعرفی  1975هالند در سال  برای اولین بار توسط جان یرخطیغدر حل مسائل  یساز نهیبه یها تمیالگورلگوریتم ژنتیک یکی از ا

در این  مورداستفاده. عملگرهای کند یماست که تکامل ژنی را مدل  صورت نیبدکار این الگوریتم  روش است. شده گرفتهالگوریتم از نظریه داروین 

برای مدل کردن تغییرات ناگهانی در جهش ) و (دمثلیتول)برای مدل کردن  بیترک برای مدل کردن قانون بقا اصلح(،انتخاب )از:  اند عبارتالگوریتم 

 .باشد یم( ها ژن

 

 تابع هزینه .3-1

 
که با یک ماتریس سختی و بردار  افتد یمه این تابع زمانی اتفاق بهین مقدار .باشد یمکه در بخش دوم اشاره شد تابع انرژی پتانسیل  طور همانتابع هزینه 

بدون استفاده از معادله سازه  ییجا جابهآوردن مقدار  به دستمشخص مقدار آن مینیم ترین مقدار را دارد. هدف از این پژوهش  ییجا جابهبار معین و 

که در بخش دوم به آن  ها سازهبا توجه به تکنیک پاره  نیهمچن. میریگ یمر نظر متغیر تصمیم درا  ییجا جابهکه به همین دلیل مقدار  باشد یمحاکم 

 ها سازهحال به کمک الگوریتم ژنتیک برای هر مرحله از تکنیک پاره  دیآ یم به دستپرداخته شد، در هر مرحله از آن یک ماتریس سختی و بردار بار 

 ییجا جابه ی دهنده نشانزوم ژن این کرومو هر ،باشد یم ها ییجا جابهمقدار  شده استفادهم ژنتیک الگوریت یها کروموزوم. میآور یم به دسترا  ییجا جابه

اعداد و جهش  جهش یکنواخت، بیترک از: اند عبارت اند شده استفادهکه در این الگوریتم  ییعملگرها .باشد یممحور مختصات  یها جهتاز  یدر یک

 .میپرداز یم ها تمیالگورر به تشریح هر یک از این در زی ؛ کهاست ها تیجمععالمت و مهاجرت 

 

 عملگر ترکیب یکنواخت .3-2
 

یک عدد به تصادف  1و  0، سپس از بین بازه شوند یمکه از بین جمعیت اصلی دو والد به تصادف انتخاب  باشد یم صورت نیبدروش کار این عملگر 

و فرزند جدید  شوند یمجمع  باهمسپس  شود یمتفریق همین عدد در والد دوم ضرب  حاصل در والد اول ضرب شده و جادشدهیاعدد  شود یمانتخاب 

 .باشد یماولیه  درصد جمعیت 30 اندازه بهاز این عملگر  جادشدهیادر این پژوهش تعداد فرزندان  شود یمایجاد 

 

 عملگر جهش اعداد .3-3

 
 صورت بهآن والد  یها ژنیکی از  سپس شود یمتصادفی انتخاب  صورت بهه که یک والد از بین جمعیت اولی کند یمعمل  صورت نیبداین عملگر 

. تعداد فرزندان شود یمو فرزند جدید ایجاد  کند یمتغییر درصد بیشتر مقدار آن ژن انتخابی  5/2درصد کمتر و  5/2تصادفی با انتخاب عددی بین بازه 

 .باشد یمدرصد جمعیت اولیه  30وهش این عملگر در این پژ

 

(15)  
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 عملگر جهش عالمت .3-4

 
این جمعیت در عالمت منفی  یها ژنو همه  شده انتخابتصادفی  صورت بهکه یک والد از جمعیت اولیه  باشد یم صورت نیبدعملگر جهش عالمت 

 .باشد یمجمعیت اولیه درصد  30در این عملگر  جادشدهیا. تعداد فرزندان شود یمکه با این کار فرزند جدیدی به جمعیت اولیه اضافه  شوند یمضرب 

 

 ها تیجمععملگر مهاجرت  .3-5

 
 5/1و  5/0 ی بازه یک عدد از جادشدهیااین والد در عدد  یها ژنو کل  شود یمانتخاب  تصادفی صورت بهکه یک والد  باشد یم صورت نیبداین عملگر 

درصد جمعیت  30با استفاده از این عملگر  جادشدهیاعداد فرزندان . تباشد یمآمدن فرزند جدید  به وجودکه نتیجه این کار  شود یمضرب ، شده انتخاب

 210که بعد عمل کردن عملگرها تعداد جمعیت به تعداد  باشد یمنسل  100به تعداد  ها مثالدر همه  جادشدهیاجمعیت اولیه تصادفی  .باشد یماولیه 

 .شود یمجمعیت اولیه انتخاب  عنوان بهه الگوریتم ژنتیک بعدی در چرخ ها آننسل بهتر  100جمعیت  210که از این  شود یمجمعیت تبدیل 

 

 عددی یساز مدل. 4

 
کیلوگرم در  105 اندازه به یا نقطهیک نیروی که  باشد یمضلع پایینی خود  در متر که دارای یک ترک متقارن 10و  5 ورق مستطیل شکل به ابعادیک 

کیلوگرم بر  1/2 × 10 10و مدول االستیسیته 1و ضخامت  0.3 از ضریب پواسون اند عبارتسازه این  یپارامترها .شود یموسط ضلع باالیی آن وارد 

 .باشد یم مترمربع

 
 

 ورق مستطیلی 2شکل 

 

متلب  افزار رمندر  شده نوشتهو سپس با استفاده از برنامه  المان مش بندی شد 2826گره و  1494مدل کرده که نتیجه آن  GID افزار نرمابتدا ورق را در 

 ( آورده و با نتایج روش اجزای محدود مقایسه شده است.1بعضی از نتایج در جدول ) جهیدرنتاین ورق را با روش پیشنهادی آنالیز کرده و 

 

 مقایسه نتایج روش پیشنهادی و روش اجزای محدود 1جدول 

درصد()خطا  مؤلفه ییجا جابه روش پیشنهادی روش اجزای محدود   گره 

52/0  6-10×87/2  6-10×85/2  u 
)سمت راست ترک( 575  

07/0  5-10× 903/1 -  5-10×904/1 -  v 

14/2  6-10× 88/2 -  6-10× 9/2 -  u 
)سمت چپ ترک( 583  

168/0  5-10×905/1 -  5-10× 908/1 -  v 

100 8-10× 2  9-10-  u 
)روی ترک(608  

09/0   5-10×895/1 -  5-10×896/1 -  v 

91/5  
8-10  9-10×9  u 

)محل اعمال نیرو(953  
035/0  5-10×2921/2-  5-10× 2922/2 -  v 

F 

5 m 

10 m 
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در یکی  ها گرهولی در بعضی از  باشد یمکمتر از یک درصد  ها مؤلفهبه نکات زیر اشاره کرد. درصد خطا در بیشتر  توان یم( 1با توجه به جدول شماره )

 مؤلفهدر  ییجا جابهنسبت به  مؤلفهدر این  ییجا جابهکه  باشد یمزیاد به این دلیل  ، این خطایباشد یمدرصد خطا بسیار زیاد  ییجا جابه یها مؤلفهاز 

دیگر  یها گرهدر  زیاد می باشد. رابسیبه همین دلیل درصد خطا  باشد یمنزدیک به صفر  ها مؤلفهدیگر خیلی مقدار کمتری دارد و همچنین مقدار این 

 کرد. یپوش چشم خطاهااین از این  توان یم باشد یمبسیار کوچک  ها مؤلفهکرد که به مقدار عددی این  درصد خطاهای زیاد را مشاهده توان یماین سازه 

 .باشد یمدرصد  0.165این سازه برابر  یها گرهمقدار خطای میانگین کل 

 نشان میدهد. تحقیق یرا به دو روش اجزای محدود و روش پیشنهاد xyو  yو  xتوزیع تنش در راستای محور به ترتیب  5تا شکل  3شکل 

 

            
 

توزیع تنش  3شکل 
x الف( روش اجزای محدود ب( روش پیشنهادی 

        
 

 الف(  روش اجزای محدود ب( روش پیشنهادی yتوزیع تنش 4شکل 

      
 

تنش توزیع 5شکل 
xy الف( روش اجزای محدود ب( روش پیشنهادی 

خطای کم این روش  دهنده نشانبه شباهت دو قسمت در هر شکل پی برد که این شباهت  توان یمو مقایسه هردو روش  5و  4و  3 یها شکلبا توجه به 

دارای بیشترین مقدار  ها گاه هیتکیرو، اطراف ترک و محل تنش در محل اعمال ن که دهد یم. همچنین توزیع تنش در هر راستا نشان باشد یم یشنهادیپ

 .است

 

 

 ب

 ب

 ب

 الف

 الف

 الف
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 یریگ جهینت. 5

 
به کمک  یا چندمرحله یها سازهپاره  کیتکنحداقل سازی انرژی پتانسیل و با استفاده از  از استفادهدر این تحقیق یک روش جدید برای آنالیز سازه با 

جزای محدود مقایسه شد روش ا نتایج باشد و نتایج روش پیشنهادی  یساز ادهیپ یدوبعد مستطیلی ارائه شد. روش پیشنهادی روی ورق کیژنتالگوریتم 

له دسازه را بدون استفاده از معا توان یمکه  دهد یمنتایج این روش نشان  .باشد یم قبول قابلکه این خطا  به همراه داشت را درصد 1خطای کمتر از  که 

به قدرت الگوریتم ژنتیک که تابع انرژی پتانسیل را در  توان یماز دیگر نتایج این تحقیق  آنالیز کرد. ی انرژی پتانسیلو فقط با استفاده حداقل ساز حاکم

 ، اشاره کرد.کند یمهمگرا  تر از یک درصدکم یدرصد خطا تکرار کم و با تعداد
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