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 چکیدٌ

گبّی خیلی طزاحی در طزاحی ستًَْبی هطجک ، طزاحی ثز هجٌبی آسهَى ٍ خطب ٍ کٌتزل رٍاثط ٍجَد دارد . ثٌب ثزایي هوکي است 
در ایي همبلِ ثب استفبدُ اس اغَل ثْیٌِ سبسی  التػبدی گزدد.ػالٍُ ثز آى ّویي اهز هوکي است هٌجز ثِ طزحی غیز ٍلتگیز  ثبضذ .

کوتزیي ثب در کوتزیي سهبى ٍ لػذ دارین رٍضی را ارائِ کٌین کِ ثذٍى احتیبج ثِ آسهَى ٍ خطبّبی هکزر ، ستًَْبی جفت ًیوزخ را 
 طزاحی کٌین. ّشیٌِ 

 SQPبست های موازی ، کلمات کلیدی: ستون مشبک ، بهینه سازی ، 

 مقدمه

بهْبیی چَى ستَى دٍثل یب جفت ًیوزخ ًّوبًطَر کِ هی داًین یکی اس اًَاع ستًَْبی فَالدی  ستَى هطجک است. کِ گبّی ّن ثب 
است.  IPBّن اس آًْب یبد هی ضَد. یکی اس دالیل هْن استفبدُ اس ایي ًَع ستًَْب ثحث همزٍى ثِ غزفِ تز ثَدى در همبثل ستًَْبی 

همزٍى ثِ غزفِ تز ًخَاٌّذ ثَد ٍ ایي اهز ثِ طَل ستَى ، همذار ثبرگذاری ، ضزایط تکیِ گبّی ٍ...   IPBالجتِ ّویطِ اس ستًَْبی 
دارد کِ الجتِ در تحمیمی دیگز هی تَاًذ هَرد ثزرسی لزار گیزد.ستًَْبی جفت ًیوزخ در دٍ ًَع طزاحی هی ضًَذ. یکی ثب ثستگی 



،در ًتیجِ غزف سهبى ٍ ّشیٌِ حل دستیٍ ػذم دلت السم در ٍلتگیز ثَدى  ثستْبی هَرة ٍ دیگزی ثب ثستْبی هَاسی.ثب تَجِ ثِ
 لشٍم استفبدُ اس یک الگَریتن ثْیٌِ  سبسی ٍ طزاحی ثْیٌِ احسبس هی ضَد .  اضبفی، 

اس ًزم افشار رٍضی را ارائِ کٌین تب ثب یک ثبر اجزای الگَریتن ثب استفبدُ  در ایي همبلِ سؼی دارین ثب استفبدُ اس رٍضْبی ثْیٌِ سبسی
Matlab   اًجبم ٍ دیگز ًیبسی ثِ ٍ کوتزیي ّشیٌِ السم را داراست .ثِ جَاثی ثزسین کِ توبهی لیَد فٌی ٍ اجزایی را ارضب هی کٌذ

  هکزر آسهَى ٍ خطبّبی دستی ًیست.

 

 طراحی سازٌ

 ثِ غَرت سیز است: همزرات هلی سبختوبى 01طجك هجحث  در طزاحی ستًَْب ضَاثط آییي ًبهِ ای
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 بهیىٍ سازی

تؼذادی لیَد خطی ، غیز خطی ٍ ... . تبثغ ّذف هی تَاًذ هَاردی اس در هسبئل ثْیٌِ سبسی  ّویطِ یک تبثغ ّذف ٍجَد دارد ٍ 
لجیل تغییز هکبى ، ارتؼبش، ٍسى، ّشیٌِ، سَد ٍ... ثبضذ. کِ ثستِ ثِ ًَع هسئلِ ثبیذ تبثغ ّذف را هیٌیون یب هبکشیوَم ًوَد. در ایي 

 ذف هب تبثغ ّشیٌِ اًتخبة هی ضَد ٍ آى را هیٌیون هی کٌین.همبلِ تبثغ ّ

در ّز چزخِ یک سیز غَرت هی گیزد. Sequential Quadratic Programming یب   SQPثْیٌِ سبسی ثز هجٌبی الگَریتن 
ثزای آگبّی ثیطتز اس جشئیبت ایي طزح ثْیٌِ ًشدیک هی ضَین.حل هی ضَد ٍ ثذیي تزتیت در ّز چزخِ یک گبم ثِ  SQPهسئلِ 

 هزاجؼِ ًوبییذ. [4]رٍش هی تَاًیذ ثِ هزجغ 

       ّشیٌِ را ثِ غَرت سیز تؼزیف هی کٌین: تبثغ

cost=         ∑         (           )                     (           )    

 ، ّشیٌِ ثستْب)ٍرلْب( ٍ ّشیٌِ جَضکبری. IPEّشیٌِ تْیِ جفت ًیوزخ در ٍالغ تبثغ ّشیٌِ هب هطتول است ثز 

c1   ّشیٌِ ّز کیلَگزم فَالد 

c2   ٌِثِ اسای ّز کیلَگَم فَالد ٍرلْب آهبدُ سبسی ٍ جَضکبری ٍرلْبّشی 

، ثٌبثزایي ثزای هیٌیون سبسی کبفی است اس آًجبیی کِ هطبثك فْزست ثْب ، ّشیٌِ جَضکبری ّن تبثؼی اس ٍسى فَالد هػزفی است
 =سطح همطغ ستَى دٍثل     =ٍسى هخػَظ فَالد    خَد هیٌیوَم هی گزدد. فمط ٍسى ٍرلْب را هیٌیون کٌین، ّشیٌِ جَضکبری خَد ثِ

L تؼذاد لیذ ّب)تسوِ ّب(   = سطح همطغ تسوِ ّب     = طَل ستَى = 

b ِطَل تسو= 

h ِػزؼ تسو= 

t ِضخبهت تسو=S 



 در ایٌجب ٍسى ثستْب را هیٌیون هی کٌین کِ خَد ثِ خَد ثبػث هیٌیون ضذى ّشیٌِ هی ضَد :
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 است. IPEػزؼ ثبل پزٍفیل                                                         

، اس آًجبیی کِ فبغلِ هحَر ثِ هحَر ستًَْب  ثْیٌِ سبسی هَرد استفبدُ لزار هی گیزد ثذیي غَرت است کِرٍضی کِ در ایٌجب ثزای 
ٍ ثذیي هٌظَر ّن یکی اس لیذ ّب ایجبة هی  اًجبم هی گیزد  x غیزّبست، طزح ستًَْب ثز اسبس الغزی حَل تجشء هجَْالت ٍ ه

ثؼذ اس طزح ستًَْب ، ٍارد الگَریتن ثْیٌِ سبسی هی ضَین  ثبضذ. xکَچکتز ٍ هسبٍی اس الغزی حَل  yکٌذ کِ الغزی هَثز در جْت 
  ٍ ثست ّبی هَاسی را ثِ غَرت ثْیٌِ طزح هی کٌین.

  هتز است. 7تي را تحول هی کٌذ. طَل ستَى ثزاثز  92، ثبر  در دٍجْت دٍ سز هفػل ABستَى  – بررسی موردی

 خَاّذ ثَد: 2IPE16همطغ هٌبست  IPEدر طزح دٍثل 

                                
          

)اثؼبد ثِ   ثِ غَرت ضکل سیز طزاحی را اًجبم هی دّین Matlabدر ًزم افشار   Optimization Toolboxاکٌَى ثب استفبدُ اس 
 سبًتی هتز ّستٌذ(
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11.115 73.6 0.6 5 15 

 

 



 

 

 

 همبیسِ طزح ثْیٌِ فَق ثب یک طزح سٌتی :

  T h b        ّب تسوٍِسى 

8.89 kg 11.115 73.6 0.6 5 15 بهینه 

44 kg 15 70 0.8 8 20 کالسیک 

 



درغذ غزفِ  91،یؼٌی چیشی حذٍد کن ضذُ است ستَىٍسى  کیلَ گزم35.11حذٍد ّوبًطَر کِ هطبّذُ هی ضَد در ایي هثبل 
ایي ًطبى هی دّذ  . ّوچٌیي ثب استفبدُ اس ایي الگَریتن ثِ هیشاى سیبدی در سهبى غزفِ جَیی کزدُ این.ایجبد ضذُ استالتػبدی 

 کِ رٍش هب هَثز ثَدُ است.

ّوچٌیي ثبیذ یبدآٍری کزد کِ طزح کالسیک ثز هجٌبی آسهَى ٍ خطب لزار دارد ٍ هوکي است یک طزح کالسیک ثسیبر ًشدیک ثِ 
درغذ ضذ ، در طزحی دیگز هوکي ایي اختالف ّشیٌِ  91هثال در هثبل فَق اختالف ّشیٌِ طزح ثْیٌِ ثبضذ ٍ یب ثسیبر دٍر تز. 

 ثیطتز یب کوتز ثبضذ.

 وتیجٍ گیری

 رٍش ثِ غَرت سیز پیطٌْبد هی گزدد:ی ثْیٌِ ستًَْبی هطجک هَرد ثزرسی لزار گزفت ٍ ایي یي تحمیك یک رٍش ثزای طزاحدر ا

)هحَر لَی( طزح کٌیذ تب پزٍفیلْب جشٍ هؼلَهبت  xًیوزخ دٍثل را ثز اسبس الغزی حَل هحَر  ،اثتذا ثب تَجِ ثِ ثبر ستَى .0
 هسئلِ ثبضٌذ.

در  ًمطِ ضزٍع را هطبثك آًچِ ٍ  هسبٍی خطی ، حذ پبییي ٍ ثبالی طزاحیًب، لیَد ًبهسبٍی غیز خطی ، لیَد  ّذفتبثغ  .9
 کٌیذ( Matlabٍارد ًزم افشار هطبثك هثبل حل ضذُ )کٌیذ.SQPهطخع ًوبییذ ٍ ٍارد الگَریتن ایي همبلِ ارائِ ضذ 

ثزای  Matlabدر ایي همبلِ اس ًزم افشار  حل کٌیذ.هسئلِ ثْیٌِ سبسی را ثب تَجِ ثِ تبثغ ّذف ٍ لیَدی کِ تؼزیف ضذُ  .3
 حل هسئلِ ثْیٌِ سبسی استفبدُ ضذ.
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