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 طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد  از قاب هاي فوالدي با استفاده از بهينه سازي كلني مورچه

 طلعت ابهري. سوراچي،  س رضازاده .حديدي، ف .فرهمند آذر، الف الف كاوه، ب

 چكيده

 كلني مورچهدر اين مقاله، طراحي لرزه اي بهينه مبتني بر عملكرد سازه هاي قاب با استفاده از روش بهينه سازي 

)ACO( فراابتكاري گسسته نسبت به ساير روش هاي تكاملي منجر به بهبود قابل توجه  اين الگوريتم. ارائه شده است
تجزيه و تحليل غير خطي در پاسخ سازه اي در سطوح مختلف عملكرد لرزه  .در ثبات و كارايي محاسباتي مي شود

امپيوتر براي تجزيه و تحليل بار افزوده اي استفاده مي كند كه اي بكار رفته است و از يك روش ساده مبتني بر ك
دو مثال براي نشان دادن قابليت   .براي ويژگي هاي االستيك مرتبه اول و سختي هندسي مرتبه دوم محاسبه مي شود

در طراحي قاب هاي سبك وزن  و رضايت سطوح عملكرد هاي متعدد محدوديت هاي طراحي لرزه اي  ACO هاي
براي مشكل بهينه سازي  ACO ساختمان هاي قاب فوالدي خمشي ارائه شده است و براي نشان دادن برتريبراي 

 . انجام شده است )GA(استاندارد  مورد بحث مقايسه اي با پياده سازي الگوريتم ژنتيك
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آن را با به حداقل از آنجا كه هزينه مواد يكي از عوامل مهم در ساخت و ساز يك ساختمان است، بهتر است 
براي اين هدف، انتخاب يك روش بهينه سازي مناسب يك . رساندن وزن با حجم سيستم ساختاري كاهش داد

روش جستجوي چند عاملي و تصادفي مي  )ACO( بهينه سازي كلني مورچه  .مسئله مهم و داراي اهميت مي باشد
، در سال هاي اخير به طور ACO  .بررسي مي شوندباشد كه در آن، در هر چرخه، تعدادي از نقاط فضاي جستجو 

بهينه سازي سيستم توزيع آب ، پارامترهاي هيدروليكي و : گسترده اي براي مشكالت مهندسي مختلف از جمله 
بهينه خاك ، مسائل بهينه سازي طراحي آب زير زميني و مسائل بهينه سازي ساختاري ، در ميان بسياري مسائل ديگر 

انتخاب تصادفي و اطالعات به دست آمده در هر چرخه براي انتخاب نقاط جديد در چرخه هاي   .اعمال شده است
نيز براي شرح محدوديت  ACO .نيازي به به دست آوردن مشتق هر تابع ندارد  ACOبنابراين. بعدي استفاده مي شود

مشابه الگوريتم هاي    ACO .ها شامل متغيرهاي طراحي گسسته ، موارد بارگذاري متعدد و فرمت باز مي باشد
در عوض، تابع هدف براي مجموعه . ژنتيكي نيازي  به رابطه صريح و روشن بين تابع هدف و محدوديت ها ندارد

اگر  .اي از متغيرهاي طراحي را مي توان براي منعكس نمودن هر گونه نقض محدوديت هاي طراحي جريمه نمود
در دسترس هستند، اما روش تابع جريمه با توجه به اصل  ACO رايچه بسياري از تكنيك هاي كنترل محدوديت ب

 .ساده و سهولت در اجراي آن محبوب ترين تكنيك كنترل محدوديت بوده است


