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نامه حاصل کار پژوهشی  کنم که مطالب مندرج در اين پايان  تأييد میكاظم غبرايياينجانب 
ها استفاده شده است  اينجانب است و به دستاوردهای پژوهشی ديگران که در اين نوشته از آن

سطح يا باالتر  نامه قبالً برای احراز هيچ مدرک هم اين پايان. مطابق مقررات ارجاع گرديده است
  .ارائه نشده است

  .باشد ی حقوق معنوی اين اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می کليه
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  چکيده
  

ها است که هدف آن يافتن بهترين توپولوژی برای          سازی سازه  ها بخشی از بهينه    سازی توپولوژيک سازه   بهينه

هـای   تواند به کمک روش    پس از يافتن توپولوژی بهينه، طراح می      . ی مورد نظر تحت شرايط مشخص است       سازه

ازه را نيز به دست آورد و طـرح مناسـبی را ارائـه              ها، بهترين شکل و ابعاد س      سازی اندازه  سازی شکل و بهينه    بهينه

ديـد و   توانـد بـه عنـوان ابـزاری آموزشـی، جهـت ارتقـای                هـا مـی    سازی توپولوژيک سازه   بهينهعالوه بر اين    . نمايد

  .قضاوِت مهندسِی طراحان مورد استفاده قرار گيرد

ای نـسبتاً جديـد و رو بـه      کـه شـاخه  های پيوسته اختـصاص دارد  سازی توپولوژيک سازه   نامه به بهينه   اين پايان 

های پيوسته، ابتـدا     سازی توپولوژيک سازه   های موجود در بهينه    برای بررسی روش  . ها است  رشد در مهندسی سازه   

ی  ارائـه شـده اسـت؛ مـسأله       هـا    سـازی سـازه    هـا در بهينـه     سـازی توپولوژيـک سـازه       جايگاه بهينـه   ی دربارهمقدماتی  

کارهای مورد استفاده برای بيـان        راه .مدل رياضی مسأله استخراج گرديده است      معرفی شده و  سازی نرمی    حداقل

سـازی   های متحرک برای بهينه    های معيار بهينگی و مجانب      و الگوريتم  ،های پخش مواد   توپولوژی از جمله روش   

هـای   سـازی توپولوژيـک سـازه      هـای موجـود در بهينـه       هـا، روش   کارها و الگـوريتم    بر اساس اين راه   . اند معرفی شده 

در . انـد  ها در فصلی جداگانـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه              هر کدام از اين دسته     .اند پيوسته به سه دسته تقسيم شده     

 ها از جملـه روش     برای اکثر روش  . های مختلف بيان شده است     ها نکات و روابط کاربردی برای روش       اين بررسی 
هــايی بــرای مقايــسه و  ريتم مربوطــه ارائــه شــده اســت و مثــال الگــوESO و روش SIMPســازی، روش  همگــن

های مختلف آشکار شدند کـه در        ها و مشکالت روش    در نتايج به دست آمده ناپايداری     . اند بررسی بيشتر حل شده   

هـا تعريـف    ابتـدا ايـن ناپايـداری    ،  ی عـددی  هـا   برای بررسی ناپايـداری    .ها پرداخته شده است    بخشی جداگانه به آن   

هـا و   های موجود برای رفـع ايـن ناپايـداری    روش. ها مورد توجه قرار گرفته است       و علل به وجود آمدن آن      اند شده

 برای بررسی   .اند و روش جديدی نيز برای رفع مشکل مناطق شطرنجی ارائه گرديده است             مشکالت معرفی شده  

  . استده شه عددی استفاد مثالاز چندها  کرد اين تکنيک  عملبيشتر و نشان دادن صحت

  

  
  

 نه



  

 ده



  پيشگفتار
  

 

 

  های پيوسته سازی توپولوژيک سازه ی بهينه درباره

ها است کـه هـدف از آن          ی نسبتاً جديد در مهندسی سازه        يک شاخه  های پيوسته   سازی توپولوژيک سازه    بهينه

در برابرنهاِد روند طراحـِی     . ی پيوسته، تحت شرايط مشخص است       يافتِن بهترين توپولوژِی ممکن برای يک سازه      

بـه ايـن ترتيـب،    .  معـادل بـا طراحـِی مفهـومِی آن اسـت        سازِی توپولوژِی يک سـازه      ، بهينه سازی   با بهينه  مهندسی

دهـد،   تـری را نتيجـه مـی    های مناسـب  ها، عالوه بر آن که طرح       سازِی توپولوژيک در طراحِی سازه      استفاده از بهينه  

  .سِی طراحان مورد استفاده قرار گيردتواند به عنوان يک ابزار آموزشی جهت ارتقای ديد و قضاوِت مهند می

ای   در سطح دنيا مورد استقباِل فراوانی قرار گرفته و رشد شـايان توجـه              ی علمی   وجود نوپا بودن، اين شاخه    با  

  .ی آموزشی گنجانده شده است  در برنامه، يکی از دروسعنوان به ها، ا آنجا که در برخی از دانشگاهکرده است؛ ت

در شـده در ايـن زمينـه،     تحقيقـاِت انجـام  . شـده نيـست    علمی در کشور ما چندان شناخته      ی  متأسفانه اين شاخه  

کـه مهـد مهندسـِی      ه تهـران،    ی فنِی دانشگا     در دانشکده  شمارند و   های کشور بسيار اندک و انگشت         سطح دانشگاه 

  .نخستين گزارِش علمی در اين زمينه است متنآيد، اين  کشور به شمار می

  

  نامه انهای اين پاي هدف

هـا، بررسـی مزايـا، معايـب،         سـازی توپولوژيـک سـازه       هـای متـداول در بهينـه         روش هدف از اين تحقيق معرفیِ    

هـا و     هـای ايـن روش      کارهای موجـود بـرای رفـع ناپايـداری        ها، بررسی راه    ها و کاربردهای هر کدام از آن        ناپايداری

کارهـای جديـدی بـرای برطـرف کـردن           اوليـه، راه   هـای   در کنار اين هدف   . ها با يکديگر است     ی اين روش    مقايسه

 .ها ارائه شده است های برخی از روش معايب و ناپايداری

 ها ارائه شده است، هـدفِ  سازِی توپولوژيک سازه کارهای جديدی در بهينه   راهبعضاً   نامه  با اين که در اين پايان     

ی اين متن از       به همين منظور، برای تهيه     .ی نوپای علمی است     اصلی از نگارش اين مجموعه، معرفِی اين شاخه       

 يازده
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ی علمی کسب    منابع فراوانی استفاده شده است تا خواننده با خواندِن آن بتواند يک ديِد کلی نسبت به اين شاخه                 

منـدی بـه راحتـی بتوانـد       کـه فـرد، در صـورت عالقـه     شده است متن به طريقی نوشته شـود  همچنين تالش . کند

  .اش را شناسايی کند رد عالقهی مو در زمينهمراجِع مهم 

 

  نامه ساختار اين پايان

  . ها است تپيوسنامه و   پايانمتِن ها،  شامل اين پيشگفتار، فهرستنامه اين پايان

 در ايـن بخـش  .  اسـت ۲ و ۱ هـای   بخش اول، شـامل فـصل     . شود   بخش اصلی تقسيم می    ۳به  نامه    نامتن پاي 

مـدل  . شـوند  اص معرفـی مـی  ها به طـور خـ   سازی توپولوژيک سازه سازی به طور کلی و مسائل بهينه     مسائل بهينه 

ها   سازی توپولوژيک سازه    برای برخورد با مسائل بهينه     هايی   الگوريتمکارها و     و راه شود    رياضی مسأله استخراج می   

  .دان هبندی شد هطبق دستهحل مسائل مورد نظر، در سه های  ، روش۲پايان فصل در . گردد  ارائه میها و حل آن

 تـشکيل   ۵ و   ۴،  ۳هـای     ايـن بخـش از فـصل      .  اختـصاص دارد   هـا   بخش دوم به بررسی اين سه دسته از روش        

هـا، تـالش شـده         در معرفـِی روش    .انـد   هها معرفی شد   ها، يک گروه از روش      که در هرکدام از اين فصل      شده است 

سـازی   هـا را پيـاده   حتی بتوانـد روش طور کامل بيان شوند؛ چنان که خواننده به را کاربردی به نکات و روابطِ  است

بـرای  . ، الگوريتم مربوطه به صـورت مـشروح و يـا در قالـب نمـودار ارائـه شـده اسـت                   ها  در مورد بيشتِر روش   . کند

ی  تــری هــستند، برنامــه تــر و معمــول شــده هــای شــناخته ، کــه روش۴ و ۳هــای  شــده در فــصل هــای معرفــی روش

هـا، بـه منظـور بررسـِی           مثـال نتايج ايـن    . مثاِل عددی حل شده است     چندين   به کمک آن  کامپيوتری تهيه شده و     

  .بيشتر، در انتهای فصل ارائه شده است

ل های ارائه شـده در بخـش قبـ          های روش   مشکالت و ناپايداری  گيرد،    را در بر می    ۶در بخش سوم، که فصل      

هـا    برخی از اين روش.گرديده استرائه ها ا هايی برای برخورد با اين ناپايداری       و روش  اند  همورد بررسی قرار گرفت   

هـای    کـرِد روش    ، عمـل  ۴ و   ۳در انتهای اين فصل، هماننـد فـصوِل         . اند  ريزی شده   نيز به صورت کامپيوتری برنامه    

  . به کمک چند مثاِل عددی مورد بررسی قرار گرفته استشده معرفی

گرديـده   ارائه   ی کار   هايی برای ادامه   هادپيشناند و     بندی شده   شده جمع   مطالِب بيان ،  )۷فصل  (فصل پايانی   در  

  .است

 دوازده



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه بهينه
 

، شامل مطالب  )های الف، ب و ج      پيوست(سه پيوست اول    . پس از متِن اصلی، چهار پيوست آورده شده است        

ی از   کامل ، فهرست )پيوست د ( پيوست چهارم     در .ها اشاره شده است     نامه به آن    ، که در متن پايان    تکميلی هستند 

  .شده، آورده شده است منابِع استفادهتمامِی 

انـد؛ و پـس از آن، فهرسـتی از عالئـم و      ها آورده شده ها و شکل پس از اين پيشگفتار، فهرست مطالب، جدول   

  .ارائه گرديده استها،  نامه و پيوست های به کار رفته در متِن پايان نشانه

  

  نامه متن پايانزبان و ی  درباره

هـای   سـازِی توپولوژيـک سـازه    ی بهينـه   علمـی در زمينـه  های گزارش ی نخستين در زمرهمتن،  از آنجا که اين     

با توجه بـه ايـن کـه، هـر زبـان            . ، نوشتِن متِن آن با مشکالتی همراه بود       رود  به زبان فارسی، به شمار می     پيوسته،  

ن ی تفکـر و اسـتدالل را تعيـي          های زبانی هستند که شيوه      و اين ساختار  يک ساختار زبانِی مخصوص به خود دارد        

رعايـت اصـول    . هايی، الزم است از واژگان و ساختاِر زبانِی مناسـبی اسـتفاده شـود               کنند؛ در نگارِش چنين متن      می

تنهـا در ايـن   ی بـسيار مهمـی اسـت و     انـد، مـسأله   هايی که از يک زبان ديگـر اقتبـاس شـده    زبانی در نگارش متن 

زبـان موجـودی   «؛ چرا کـه   ی جديِد علمی شود    ساِز شکوفايِی يک شاخه     تواند زمينه   صورت است که يک متن، می     

  †»ای خاِص خود که هرگونه خيزشی به سوی آينده بر اساس آن استوار است است مستقل از ما و واجد گذشته

  واژگان و آيين نگارش

رسـا بـودِن مطلـب       تا آنجـا کـه بـه معنـا و مفهـوم لطمـه وارد نکنـد و از                     ، نگارنده کوشيده است    اين نوشتار  در

با جـسارت و بـا      ‐ ای ندارند، نگارنده      شده هايی که معادل شناخته    برای واژه . ز واژگان فارسی استفاده کند    نکاهد، ا 

در . سعی کرده است معادل مناسبی جعل کند       ‐  و به دليل اهميت اين مطلب       هرچند ناچيز خويش   اتکا به دانشِ  

ی اصـلی بـه صـورت     شـده، واژه  های جعـل    ادل مع شده و چه در موردِ      های شناخته    معادل تمامی موارد، چه در موردِ    

 تـرجيح داده شـده     ی اصلی در مـتن بـه داليلـی          ی استفاده از واژه   با اين وجود، در موارد    . پانويس آورده شده است   

، به همـين شـکل در مـتن بـه کـار      »توپولوژيک«، و صورت وصفِی آن، »توپولوژی«ی   به عنوان مثال واژه   . است

  .اند رفته

                                                 
 .۱۱؛ ص ۱۳۸۳هران ، نشر نی، تلکان‐کاوی فرويد مبانی روان ،. موللی، ک† 

 سيزده
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تر کـردِن     به منظور خوانا  .  نوشتار با قوانين نگارشِی جديد مطابقت داشته باشد         متنِ ه است همچنين تالش شد  

  .متن، از به کار بردن عالئم سجاوندی و زير و ِزبرها پرهيز نشده است

  ها ها و ارجاع اشاره

  :ها آشنا شود نامه، به طور کلی، پنج نوع ارجاع به کار رفته است که خواننده الزم است با آن در اين پايان

  ها پانويس ‐۱

بـرای   .هـا و توضـيحات هـستند        ها در متن به کار رفته، مخفف         که معادل آن   ،های اصلی   ها شامل واژه    پانويس

های هر صفحه، در پاييِن همـان صـفحه           پانويس. شود   می استفاده اعداد فارسِی کوچک     ازها    ارجاع به پانويس  

ی  بـه صـفحه  ) هـا (وجود نداشته باشد؛ در ايـن حالـت پـانويس   شوند، مگر در مواردی که جای کافی         آورده می 

شـود،   ها، به جای خِط ساده، که در موارد معمولی استفاده می          برای تشخيص اين پانويس   . شوند  بعد منتقل می  

  . قرار دارد استفاده شده است←اش عالمِت  از يک خط که در انتهای سمت چپ

  ها نويس پی ‐۲

 )…,i,ii,iii,iv,v( ها از اعداد رومـی  نويس برای ارجاع به پی. اند رده شدهنويس آو اسامِی خاص به صورت پی 

  .شوند های هر فصل در انتهای آن فصل آورده می نويس پی. شود استفاده می

  مراجع ‐۳

يـا  » جـع مر«ی    واژه،  صورت اسـتفاده از ايـن عالمـت       در  . شود  استفاده می [] برای اشاره به مراجع، از عالمت       

مراجِع «و  » ۲۵مرجِع  «، به ترتيب به صورِت      ]۷،۳[و  ] ۲۵[به اين ترتيب، عالئم     . ست حذف شده ا   »مراجع«

 مراجـِع هـر     .شـود   خوانـده مـی   » ۹ تا   ۵مراجع  «، به صورِت    ]۹‐۵[همچنين عالمِت   . شوند  خوانده می » ۷ و   ۳

  .شوند ها آورده می نويس فصل، در انتهای آن فصل و پس از پی

  روابط رياضی ‐۴

  .استفاده شده است()  موارد، از عالمت بعضیط رياضی، در برای اشاره به رواب

  ها ها و فصل بخش ‐۵

بـه ايـن ترتيـب عالمـِت        .  استفاده شـده اسـت     §ها، در برخی موارد، از عالمت         ها و فصل    برای اشاره به بخش   

  .»۲‐۵‐۳بخِش «: شود ، چنين خوانده می§۲‐۵‐۳

 چهارده



  
  

تمام كساني كه او را به نحوي در اين تحقيق ياري داند از  نگارنده بر خود واجب می
  . گزاري كند رساندند سپاس

هاي آقاي دكتر سهيل محمدي كه زحمت راهنمايي  ها و مراقبت خصوصاً از تالش
  .اينجانب را بر عهده گرفتند كمال تشكر را دارم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پانزده



  

 شانزده



 هفده

  فهرست مطالب
  

  

 مقدمه .1

 ۱ ..............................................................................................................سازی و مسائل مهندسی بهينه ۱‐۱

  ۲ ...............................................................................................................ها سازی و طراحی سازه بهينه ۲‐۱

 ۴ ....................................................................................ها سازی توپولوژيک سازه ی بهينه يخچهتار ۱‐۲‐۱

 ۵ ............................................................................................................سازی بيان رياضی مسائل بهينه ۳‐۱

 ۶ ..................................................................................................................ای سازی سازه مسائل بهينه ۴‐۱

 ۷ ............................................................................................................................................خالصه ۵‐۱

 ۸ .......................................................................................................................................ها نويس پی 

 ۸ ....................................................................................................................................۱منابع فصل  

   

 ها هاي حل آن سازي توپولوژيك و روش مسائل بهينه .2

 ۱۱ ...........................................................................................................................................مقدمه  ۱‐۲

 ۱۱ ...............................................................................ها از ديد رياضی سازی توپولوژيک سازه مسائل بهينه ۲‐۲

 ۱۱ ..............................................................................................................جهوالتمعلومات و م ۱‐۲‐۲

 ۱۱ ................................................ متوسطها بر اساس حداقل کردن نرمی سازی توپولوژيک سازه بهينه ۲‐۲‐۲

 ۱۴ ..........................................................................................................ی تغيير توپولوژی مسأله ۳‐۲‐۲

 ۱۴ ......................................................................................کارهای مختلف برای بيان توپولوژی راه ۴‐۲‐۲

 ۱۴ .......................................................................................................................های پخش مواد روش ۳‐۲

 ۱۵ ..............................................................های پخش مواد های قابل تعريف در روش انواع توپولوژی ۱‐۳‐۲

 ISE.................................................................................................. ۱۶های  توپولوژی ۱‐۱‐۳‐۲



  رست مطالبفه
 

 

 هجده

 ASE................................................................................................ ۱۸های  توپولوژی ۲‐۱‐۳‐۲

 ISEP............................................................................................... ۱۹های  توپولوژی ۳‐۱‐۳‐۲

 ۲۰ ............................................................................................................بيان توپولوژی به کمک توابع ۴‐۲

 ۲۰ ............................................................................................................استفاده از توابع ضمنی ۱‐۴‐۲

 ۲۲ ................................................................................(TDF)استفاده از تابع توصيف توپولوژی  ۲‐۴‐۲

 ۲۳ ...........................................................................................ها سازی توپولوژيک سازه  حل مسائل بهينه ۵‐۲

 ۲۳ ..................................................................................................................مالحظات رياضی ۱‐۵‐۲

 ۲۵ ......................................................................................................تاکر‐شرايط کان ۱‐۱‐۵‐۲

 ۲۸ .................................................................................................هايی برای حل مسأله الگوريتم ۲‐۵‐۲

 ۲۹ ...................................................................................................روش معيار بهينگی ۱‐۲‐۵‐۲

 ۳۰ .........................................................................(MMA)های متحرک  ش مجانبرو ۲‐۲‐۵‐۲

 ۳۴ ...................................................................... با روش معيار بهينگیMMAی  مقايسه ۳‐۲‐۵‐۲

 ۳۴ ................................................................ها سازی توپولوژيک سازه های متداول در بهينه بندی روش دسته ۶‐۲

 ۳۵ .........................................................................................................................................خالصه ۷‐۲

 ۳۶ .....................................................................................................................................ها نويس پی 

 ۳۶ .................................................................................................................................۲منابع فصل  

  

 سازي هاي همگن ي روش خانواده .3

 ۳۹ ..........................................................................................................................................  مقدمه ۱‐۳

 ۴۰ .......................................................................................سازی های همگن ی روش ی خانواده هچتاريخ ۲‐۳

 ۴۰ ..........................................................................................................................سازی نروش همگ ۳‐۳

 ۴۰ ....................................................................................................................توپولوژی مسأله ۱‐۳‐۳

 ۴۱ ...................................................................................................ای مواد مرکب اليه ۱‐۱‐۳‐۳



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  

 نوزده

 ۴۲ ................................................................های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه ۲‐۱‐۳‐۳

 ۴۲ ..........................................................................سازی در مسائل مکانيکی مراحل و روابط همگن ۲‐۳‐۳

 ۴۵ ...........................................................................................ها ی ريزسازه شده خصوصيات همگن ۳‐۳‐۳

 ۴۵ ..................................................۲‐ای مرتبه ی مواد مرکب اليه شده تانسور سختی همگن ۱‐۳‐۳‐۳

 ۴۶ ..........................های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ زسازهی ري شده تانسور سختی همگن ۲‐۳‐۳‐۳

 ۴۷ ..................................................................................................................سازی مسأله بهينه ۴‐۳‐۳

 ۴۹ .......................................................................................................تحليل حساسيت ۱‐۴‐۳‐۳

 ۵۰ .....................................................................................استفاده از روش معيار بهينگی ۲‐۴‐۳‐۳

 ۵۳ ............................................................................های متحرک استفاده از روش مجانب ۳‐۴‐۳‐۳

 SIMP................................................................................................................................ ۵۳روش  ۴‐۳

 ۵۳ .............................................................................................................................مدل مواد ۱‐۴‐۳

 ۵۵ ..................................................................................................................سازی مسأله بهينه ۲‐۴‐۳

 ۵۷ .....................................................................................استفاده از روش معيار بهينگی ۱‐۲‐۴‐۳

 MMA................................................................................................... ۵۸استفاده از  ۲‐۲‐۴‐۳

 ۵۸ ..............................................................شده  های مواد همگن  با مدلSIMP مدل مواد ی مقايسه ۳‐۴‐۳

 ۶۰ ............................................................................................................................... ها و نتايج مثال ۵‐۳

 ۶۰ ...........................................................................................(SCB)ی کوتاه  ی تير طره مسأله ۱‐۵‐۳

 ۶۱ .......................................................................)های مرتبه باال ی درشت با المان شبکه(مثال اول  ۲‐۵‐۳

 ۶۳ ...........................................................................)های مرتبه باال ی ريز با المان شبکه(مثال دوم  ۳‐۵‐۳

 ۶۴ ........................................................................)های معمولی ی درشت با المان شبکه(مثال سوم  ۴‐۵‐۳

 ۶۶ ................................................................................ )ی چرخش بدون بهبود زاويه(م مثال چهار ۵‐۵‐۳

 ۶۸ ..........................................................................................................................................خالصه ۶‐۳

 ۶۹ .....................................................................................................................................ها نويس پی 



  فهرست مطالب
 

 بيست

 ۶۹ .................................................................................................................................۳منابع فصل  

  

 هاي تكاملي ي روش خانواده .4

 ۷۱ ..........................................................................................................................................  مقدمه ۱‐۴

 ۷۱ ....................................................................................................................های تکاملی انواع روش ۲‐۴

 ESO ................................................................................................................................ ۷۲روش  ۳‐۴

 BESO..................................................................................................................... ۷۴روش  ۱‐۳‐۴

 BESO ....................................................................................... ۷۵ و ESOی ها ارزيابی روش ۲‐۳‐۴

 ۷۵ ...........................................................................................................................حدیروش حذف  ۴‐۴

 ۷۷ .............................................................................................................................های عددی مثال ۵‐۴

 ESO................................................................................ ۷۷ به کمک روش SCBی  حل مسأله ۱‐۵‐۴

 ۷۸ ...............................................................................................................مثال اول  ۱‐۱‐۵‐۴

 ۷۸ ...............................................................................................................مثال دوم  ۲‐۱‐۵‐۴

 ۸۰ .........................................................................حدی به کمک روش حذف SCBی  حل مسأله ۲‐۵‐۴

 ۸۰ ...............................................................................................................مثال اول  ۱‐۲‐۵‐۴

 ۸۲ ...............................................................................................................مثال دوم  ۲‐۲‐۵‐۴

 ۸۳ ..............................................................................................................مثال سوم  ۳‐۲‐۵‐۴

 ۸۴ .........................................................................................................................................خالصه ۶‐۴

 ۸۵ .....................................................................................................................................ها نويس پی 

 ۸۵ .................................................................................................................................۴منابع فصل  

  

 ها روشانواع ديگر  .5

 ۸۷ ..........................................................................................................................................  مقدمه ۱‐۵



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  

 بيست و يک

 f .................................................................................................................................. ۸۷های  روش ۲‐۵

 ۸۷ ...........................................................................................................استفاده از توابع ضمنی  ۱‐۲‐۵

 ۸۸ ........................................................سازی نرمی متوسط  ی حداقل بيان جديدی از مسأله ۱‐۱‐۲‐۵

 ۸۹ ..............................................................................................سازی مسأله  روند بهينه ۲‐۱‐۲‐۵

 ۹۳ ..............................................................................................استفاده از تابع توصيف توپولوژی  ۲‐۲‐۵

 TDF ........................................................................ ۹۳نکاتی پيرامون استفاده از روش  ۱‐۲‐۲‐۵

 ۹۴ ......................................................................................................تحليل حساسيت  ۲‐۲‐۲‐۵

 ۹۵ ..........................................................................................................سازی ناپيوسته  های بهينه روش ۳‐۵

 ۹۵ ......................................................................................................استفاده از الگوريتم ژنتيک  ۱‐۳‐۵

 ۹۷ ...................................................................ی خطی مخلوط ناپيوسته  تبديل مسأله به يک برنامه ۲‐۳‐۵

 ۹۹ ..............................................................................................................................های ديگر  وشر ۴‐۵

 ۱۰۰ ........................................................................................................................................خالصه ۵‐۵

 ۱۰۱ ...................................................................................................................................ها نويس پی 

 ۱۰۱ ................................................................................................................................۵منابع فصل  

  

  ها هاي رفع آن ها و روش ناپايداري .6

 ۱۰۵ .........................................................................................................................................مقدمه  ۱‐۶

 ۱۰۵ ...........................................................................................ها و مشکالت مورد نظر  تعريف ناپايداری ۲‐۶

 ۱۰۶ ....................................................................................های مسأله  ی ناپايداری مقدماتی درباره ۱‐۲‐۶

 ۱۰۷ ..............................................................................................................سازی  رها ۱‐۱‐۲‐۶

 ۱۰۸ .........................................................................................................سازی  محدود ۲‐۱‐۲‐۶

 ۱۰۸ .................................................................................................ها  ی المان وابستگی به شبکه ۲‐۲‐۶

 ۱۰۹ ................................................................................................................مناطق شطرنجی  ۳‐۲‐۶



  فهرست مطالب
 

  و دوبيست

 ۱۱۰ ...............................................................................................................های محلی  حداقل ۴‐۲‐۶

 ۱۱۱ .............................................................................................................های محو  توپولوژی ۵‐۲‐۶

 ۱۱۲ ....................................................................................................ها  ی المان رفع وابستگی به شبکه ۳‐۶

 ۱۱۲ ............................................................................................................سازی  های رها روش ۱‐۳‐۶

 ۱۱۲ .......................................................................................................سازی  های محدود روش ۲‐۳‐۶

 ۱۱۲ ........................................................................................................کنترل محيط  ۱‐۲‐۳‐۶

 ۱۱۴ ............................................................................مقيد کردن شيب به صورت محلی  ۲‐۲‐۳‐۶

 ۱۱۶ ..............................................................................مقيد کردن شيب به صورت کلی  ۳‐۲‐۳‐۶

 ۱۱۶ ......................................................................................................های اصالح مقادير  روش ۳‐۳‐۶

 ۱۱۶ ....................................................................................................ها  اصالح چگالی ۱‐۳‐۳‐۶

 ۱۱۸ ................................................................................................ها  اصالح حساسيت ۲‐۳‐۳‐۶

 ۱۱۹ ..................................................................................................................های ديگر  روش ۴‐۳‐۶

 ۱۱۹ .............................................................................................................................مقايسه   ۵‐۳‐۶

 ۱۲۰ ..................................................................................................................حذف نواحی شطرنجی  ۴‐۶

 ۱۲۰ .......................................................................................................سازی  های محدود روش ۱‐۴‐۶

 ۱۲۱ ......................................................................................................های اصالح مقادير  روش ۲‐۴‐۶

 ۱۲۱ ............................................................های ديگر و اصالح نتايج اجزای محدود  استفاده از المان ۳‐۴‐۶

 ۱۲۲ .................................................................................های مرتبه باال  استفاده از المان ۱‐۳‐۴‐۶

 ۱۲۲ ............................................................................ها محدود ناسازگار   از الماناستفاده ۲‐۳‐۴‐۶

 ۱۲۳ ..................................................................................................سازی تنش  هموار ۳‐۳‐۴‐۶

 ۱۲۴ ..............................................................................ای  تعريف متغيرهای طراحی به صورت گره ۴‐۴‐۶

 ۱۲۵ ..................................................................................................................های ديگر  روش ۵‐۴‐۶

 ۱۲۵ .............................................................ها  المان حذف مناطق شطرنجی به کمک فوق  ۱‐۵‐۴‐۶



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  

 بيست و سه

 ۱۲۶ ............................................................................................................قيد مفصل   ۲‐۵‐۴‐۶

 ۱۲۸ .................................................................................................تابع کنترل گرانش  ۳‐۵‐۴‐۶

 ۱۳۰ .............................................................................................................................مقايسه   ۶‐۴‐۶

 ۱۳۱ ...........................................................................................های محلی  برطرف کردن مشکل حداقل ۵‐۶

 ۱۳۲ ......................................................ها  پردازشگر تر و پس های واضح برای رسيدن به توپولوژیهايی  روش ۶‐۶

 ۱۳۲ .........................................................................................................های جريمه  انواع روش ۱‐۶‐۶

 ۱۳۲ ............................................................................معرفی تابع جريمه به شکل صريح  ۱‐۱‐۶‐۶

 ۱۳۳ ............................................................................استفاده از تابع جريمه در مدل مواد  ۲‐۱‐۶‐۶

 ۱۳۶ .....................................................سازی شکل  های بهينه سازی نتايج برای استفاده در روش آماده ۲‐۶‐۶

 ۱۳۷ ..........................................................................................................................های عددی  مثال ۷‐۶

 MBB ........................................................................................................... ۱۳۷ی تير  مسأله ۱‐۷‐۶

 ۱۳۸ .............................................................................ها  ی المان رفع وابستگی به شبکه: مثال اول ۲‐۷‐۶

 ۱۳۹ ..........................................................................................حذف نواحی شطرنجی : مثال دوم ۳‐۷‐۶

 ۱۴۰ ...................................................................های محلی  برطرف کردن مشکل حداقل: مثال سوم ۴‐۷‐۶

 ۱۴۲ ..............................................................................................تأثير توابع جريمه : مثال چهارم ۵‐۷‐۶

 ۱۴۲ .......................................................................................................پردازش  پس: مثال پنجم ۶‐۷‐۶

 ۱۴۳ ........................................................................................................................................خالصه ۸‐۶

 ۱۴۵ ...................................................................................................................................ها نويس پی 

 ۱۴۵ ................................................................................................................................۶منابع فصل  

  

 گيري جهبندي و نتي جمع .7

 ۱۴۹ ...................................................................................................................................بندی  جمع ۱‐۷

 ۱۵۰ .................................................................................................................................گيری  نتيجه ۲‐۷



  مطالبفهرست 
 

چهاربيست و   

  

  ها پيوست

   سازي محدب ها، توابع و مسائل بهينه مجموعه. پيوست الف

  ۱۵۵ ..............................................................................................................های محدب  مجموعه۱‐الف

  ۱۵۶ ......................................................................................................................... توابع محدب۲‐الف

  ۱۵۸ .......................................................................................................سازی محدب  مسائل بهينه۳‐الف

  ۱۵۹ ......................................................................................................................منابع پيوست الف 

  ۱۶۱ .............................................................................  شده هاي عددي حل مثالجواب تحليلي . پيوست ب

  ۱۶۲ .......................................................................................................................منابع پيوست ب 

 ۱۶۳ ....................................................................................................................ها  راهنماي رنگ. پيوست ج

  ۱۶۵ .........................................................................................................عراج م الفبايي فهرست . پيوست د

  ۱۶۵ ...................................................................................................های فارسی نامه ها و پايان کتاب ۱‐ د

  ۱۶۵ .................................................................................های انگليسی  ها و گزارش نامه ها، پايان کتاب ۲‐ د

  ۱۶۶ .................................................................................................) ها مجالت و کنفرانس(مقاالت  ۳‐ د

  ۱۷۴ ..................................................................................................................... صفحات اينترنتی ۴‐ د

 



 بيست و پنج

  ها فهرست جدول
  
   

 SCB ............................. ۶۱ی  های مختلف برای حل مسأله  شده در روشپارامترهای الگوريتمِی به کاربرده ۱‐۳

 20×32ای متـشکل از        با شبکه  SCBی    های مختلف برای حل مسأله      مقادير اوليه و نهايی تابع هدف در روش        ۲‐۳

 ۶۳ ...........................................................................................................................ای گره‐۹المان 

 40×64ای متـشکل از       با شبکه  SCBی   های مختلف برای حل مسأله      در روش  مقادير اوليه و نهايی تابع هدف      ۳‐۳

 ۶۴ .......................................................................................................................... ای گره‐۹ن الما

 20×32ای متـشکل از      با شبکه  SCBی   های مختلف برای حل مسأله      در روش  مقادير اوليه و نهايی تابع هدف      ۴‐۳

 ۶۴ .......................................................................................................................... ای گره‐۴المان 

هـای مربعـی و       دار بـا سـوراخ      هـای سـوراخ     سازی به کمک ريزسازه     مقادير اوليه و نهايی تابع هدف در روش همگن         ۵‐۳

ای متـشکل از     بـا شـبکه    SCBی    ها در مسأله    ی چرخش در سلول      بدون بهبود زاويه   ۲‐ای مرتبه   مواد مرکب اليه  

 ۶۷ ............................................................................................................. ای گره‐۹ المان 20×32

 

 ۹۱ ...............سازی  و متعادل با استفاده از توابع ضمنیSCBی  مترهای به کار رفته برای حل مسألهمقادير پارا ۱‐۵

 

 ۱۳۰ ................................................. های مختلف ی تعداد درجات آزادی در صورت استفاده از المان مقايسه ۱‐۶



 بيست و شش

  ها فهرست شکل
  
  

 ۳ ..................................................................................................ها سازی سازه ی کلِی بهينه سه شاخه ۱‐۱

 

 ۱۲ ....................ای در حالت کلی ی صفحه سازی توپولوژيک در يک سازه ی بهينه شکل اوليه برای يک مسأله ۱‐۲

 ۱۷ ....................................................... اند  محدود شدهISEهای  مسائلی که به توپولوژیای از  مثال ساده ۲‐۲

 ASE ............................................................................................. ۱۸های  توپولوژیای از  مثال ساده ۳‐۲

 ISEP ........................................................................................... ۱۹های  توپولوژیای از  مثال ساده ۴‐۲

 ۲۱ .................................................................................................................... (x)�ی تابع ضمن ۵‐۲

 ۲۳ ...........................................................................................روش استفاده از تابع توصيف توپولوژی  ۶‐۲

 S ............................................................................................................................ ۲۷جهت مجاِز  ۷‐۲

 ۲۸ ........................................................................................................................ تاکر ‐ شرايط کان ۸‐۲

 ۳۱ ...........................................................................نمودار الگوريتم ارائه شده برای روش معيار بهينگی  ۹‐۲

 

 ۴۱ ....................................................................................... سازی های معمول در روش همگن ريزسازه ۱‐۳

 ۴۲ .........................................................................................ای  متغيرهای طراحی در مواد مرکب اليه ۲‐۳

 ۴۲ .....................................................های مستطيلی  دار با سوراخ های سوراخ غيرهای طراحی در ريزسازهمت ۳‐۳

 ۴۳ ..........................دار ساخته شده است  ی حفره يک جسم ارتجاعی که به صورت متناوب از يک سلول پايه ۴‐۳

 ۵۳ .......................................................سازی  های همگن ی روش نمودار الگوريتم معيار بهينگی در خانواده ۵‐۳

 ۵۹ .............................ب چگالی نسبی سلول پايه های مختلف مواد برحس های ماتريس سختی در مدل مؤلفه ۶‐۳

 ۶۰ .............................. (SCB)ی کوتاه  ی تير طره ی طراحِی مسأله گاهی، بارگذاری و محدوده شرايط تکيه ۷‐۳



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  

 بيست و هفت

ای   و مـواد مرکـب اليـه   هـای مربعـی   دار بـا سـوراخ     های سـوارخ    ، ريزسازه SIMPنتايج به دست آمده توسط روش        ۸‐۳

 ۶۲ .....................................ای  گره‐۹ن  الما20×32ای متشکل از   با شبکهSCBی   برای مسأله۲‐مرتبه

ای  هـای مربعـی و مـواد مرکـب اليـه      دار بـا سـوراخ     های سـوارخ    ، ريزسازه SIMPنتايج به دست آمده توسط روش        ۹‐۳

 ۶۵ .....................................ای  گره‐۹ المان 40×64ای متشکل از   با شبکهSCBی   برای مسأله۲‐مرتبه

 بـا  SCBی  برای مـسأله های مربعی  دار با سوراخ های سوارخ   و ريزسازه  SIMPنتايج به دست آمده توسط روش        ۱۰‐۳

 ۶۶ ..................................................................................ای  گره‐۴ المان 20×32ای متشکل از  شبکه

 بدون بهبود ۲‐ای مرتبه های مربعی و مواد مرکب اليه دار با سوراخ    های سوارخ   نتايج به دست آمده توسط ريزسازه      ۱۱‐۳

 ۶۷ ............................ای  گره‐۹ المان 20×32ای متشکل از   با شبکهSCBی  ی چرخش برای مسأله زاويه

 

 ESO.......................................................................................................... ۷۳نمودار الگوريتم روش  ۱‐۴

 ۷۶ ..................................................................................................نمودار الگوريتم روش حذف حدی  ۲‐۴

ــط روش    ۳‐۴ ــده توسـ ــت آمـ ــه دسـ ــايج بـ ــس ESOنتـ ــرای مـ ــا شبـــ SCBی  ألهـ بـ ــش کهـ بـ              20×32کل از ـای متـ

 ۷۹ ..........................................................................................................................ای  گره‐۴المان 

ــط روش    ۴‐۴ ــده توسـ ــت آمـ ــه دسـ ــايج بـ ــس ESOنتـ ــرای مـ ــا شـــ SCBی  ألهـ بـ ــش بکهـ بـ              40×64کل از ـای متـ

 ۸۰ ..........................................................................................................................ای  گره‐۴المان 

ــسأله       ۵‐۴ ــرای م ــدی ب ــذف ح ــط روش ح ــده توس ــت آم ــه دس ــايج ب ــبکه SCBی  نت ــا ش ــشکل از   ب           20×32ای مت

 ۸۱ ..........................................................................................................................ای  گره‐۴المان 

ــسأله       ۶‐۴ ــرای م ــدی ب ــذف ح ــط روش ح ــده توس ــت آم ــه دس ــايج ب ــبکه SCBی  نت ــا ش ــشکل از   ب           40×64ای مت

 ۸۲ ..........................................................................................................................ای  گره‐۴المان 

ــ  ۷‐۴ ــايج ب ــسأله     نت ــرای م ــدی ب ــذف ح ــط روش ح ــده توس ــت آم ــبکه SCBی  ه دس ــا ش ــشکل از   ب           20×32ای مت

 ۸۳ ...................................................................................ای و بدون استفاده از تابع آستانه  گره‐۴المان 

 

 ۹۲ .................................................................. با استفاده از توابع ضمنی SCBی  سازی مسأله روند بهينه ۱‐۵



  ها شکلفهرست 
 

 

 بيست و هشت

 

 ۱۰۹ .............................................................محور  لوژيک يک سازه تحت بار کششی تکسازی توپو بهينه ۱‐۶

     تـر در يـک حجـم ثابـت باعـث افـزايش محـيط                هـای ريـز     مثالی بـرای نـشان دادن ايـن کـه چگونـه ايجـاد سـوراخ                ۲‐۶

 ۱۱۳ ...................................................................................................................................شود  می

 ۱۲۶ ...................................................................................ی مربوطه  های چهار المانی و توابع پايه تکه ۳‐۶

 ۱۲۶ .....................ی شطرنجی  ناحيهای در يک  گره های تک ای و نمايش مفصل گره های تک مثالی از مفصل ۴‐۶

 ۱۲۷ ...........................................شوند  يکنوايی حول يک گره استفاده می  چهار مسيری که برای کنترل شبه ۵‐۶

 ۱۲۹ .........................................................ی مقادير تابع کنترل گرانش با مقادير تابع کنترل محيط  مقايسه ۶‐۶

 ۱۳۶ ..اشتريکمان ‐ و حدود هاشين؛های درونيابی مختلف به ازای مقادير مختلف عوامل جريمه  نمودارهای طرح ۷‐۶

 MBB ........................................................... ۱۳۷ی طراحِی تير  گاهی، بارگذاری و محدوده ط تکيهشراي ۸‐۶

 ۱۳۸ .................................................................................ها  ی المان حذف ناپايدارِی وابستگی به شبکه ۹‐۶

 ۱۳۹ ..........های خاص و يا ايجاد تغيير در نتايج اجزای محدود  رفع مشکل مناطق شطرنجی با استفاده از المان  ۱۰‐۶

 ۱۴۰ .................ل گرانش و قيد مفصل ، تابع کنترای متغيرها  به کمک استفاده از تعريف گرهMMBحل تير  ۱۱‐۶

 ۱۴۱ .............................................................................................سازی  کرد روش پيوسته بررسی عمل ۱۲‐۶

 ۱۴۲ ........................................................ صفحه با ضخامت متغيری   به عنوان مسألهSCBی  حل مسأله ۱۳‐۶

 ۱۴۳ ............................................................................................................  نتايجپردازِش مراحل پس ۱۴‐۶

 

 ۱۶۱ ............................................................................... (SCB)ی کوتاه  جواب تحليلِی مثال تير طره ۱‐ب

 MBB ................................................................................................... ۱۶۱جواب تحليلِی مثال تير  ۲‐ب

 

 ۱۶۳ ..................................................................ها  برای نمايش توپولوژیهای به کار رفته  راهنمای رنگ ۱‐ ج



 بيست و نه

  اختصاراتعالئم و فهرست 
  
  
 

  توابع، تانسورها و اسکالرها 
a , b های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ سازهمتغيرهای ابعادی در ريز 
a(u,v) فرم دو خطی انرژی برای کار داخلی 
aE(u,v) فرم دوخطی انرژی وابسته به سختی 
aij های هادی کسينوس 

aφ(u,v)  فرم دوخطی انرژی وابسته به متغيرهای ميدانφ 

Bi(x1,x2) توابع پايه 
C  نرمی متوسط سازه در روشESO  
Ce وسط المان نرمی متeدر روش حذف حدی   
c=(c1,…,cN) عملگر پيوند در الگوريتم ژنتيک 
dist(i,j) ی مراکز دو المان  فاصلهi و j 

e نسبت ابعاد واقعی مختصات کلی به مختصات موضعی سلول پايه  
E 0,isotropic شود  که سازه از آن ساخته میی همسان تانسور سختی يک ماده 
EG  شده در حالت عمومی نهمگتانسور سختی 
EH  شده همگنتانسور سختی 
Eijkl =Eijkl(x1,x2) ميدان تانسور سختی 
E  مدول يانگ(ضريب ارتجاعی( 
E0  شود  می ی همسانی که سازه از آن ساخته مادهضريب ارتجاعی 
Emin  ی بسيار نرم يک مادهضريب ارتجاعی 
f = f(x1,x2) ميدان بارهای حجمی 
f(x) بع هدفتابع؛ تا  
F(x)  تقريب تابع هدف درMMA 
F تابع فيلتر  
gj(x) , gk(x) های نامساوی قيد 
gv قيد حجمی  
hi  ارتفاع توابع پايه در روشTDF 
hj(x) های مساوی قيد 



  اراتفهرست عالئم و اختص
 

 سی

h ها ی المان اندازه  
H(φ(x1,x2)) تابع سطح غالب 

( ) ( ),uH Hφφ φ    استفاده از تابع ضمنی شده در روش توابع سطح غالب اصالح  
i , j , k متغير شمارشی 
L تابع الگرانژ 
l(u)  نرمی متوسط 
l(v) فرم خطی بار برای کار خارجی 
Li  مجانب عمودی درMMA 
LN(j,e) ی  ی محلی گره شمارهj در المان e 
 تابع ضمنیطول هموارسازی در روش استفاده از  

m=(m1,…,mN) م ژنتيکعملگر جهش در الگوريت 
n های پخش مواد تعداد يک کميت؛ تعداد متغيرهای طراحی؛ تعداد مواد همسان در روش 
N ؛ تعداد توابع پايههای محدود تعداد المان 
ng نامساویهای  تعداد قيد 
nh های مساوی تعداد قيد 
NI توابع شکلی  
p  توان جريمه در مدل موادSIMPهای نامساوی فعال ؛ تعداد قيد 
P حيطم  
P* حد بااليی محيط  
PI شاخص کارايی  
Pi جمعيت در الگوريتم ژنتيک 
q  عامل جريمه در مدل موادRAMP  
R شعاع فيلتر  
rmin حداقل بعد اعضا در توپولوژی بهينه 
RR  ضريب رد در روشESO  
se  عدد حساسيت المانe در روش ESO 
sign(.) تابع عالمت 
smax ها بين المانترين عدد حساسيت  بزرگ 
SS  ضريب حالت پايدار در روشESO  
Supp های باال ترين کران نقاط مربوط به کوچک  
t = t(x1,x2) ميدان بارهای سطحی 



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  
 

 سی و يک

TF تابع آستانه  
TV(ρ) تغييرات کل چگالی 
u = u(x1,x2) ميدان تغييرمکان 
ud  های از پيش تعريف شده تغييرمکان) مشخص(مقدار 

u  ضريب الگرانژ برای قيد تعادل  
Ui  مجانب عمودی درMMA 
v = v(x1,x2) ميدان تغييرمکان مجازی 
V حجم مواد مصرفی 
V0 حداکثر حجم مواد مصرفی 

W(ρ) تابع جريمه به شکل صريح 
wi  عرض توابع پايه در روشTDF  
x=(x1,x2) کلیهای مختصاتی مولفه  
x1i, x2i ز توابع پايه در روش مختصات مرکTDF 

u
ix , ix  xiحد پايينی و حد بااليی متغير طراحی  

y=(y1,y2) های پايه های مختصاتی موضعی سلول مولفه 

IA    ضمنیشده برای بهبود متغيرها در روش استفاده از تابع پارامتر معرفی  
,a b

e eB B   سازی  در روش همگنeشده برای بهبود متغيرهای ابعادی در المان  پارامترهای معرفی  

e
ρB   SIMP در روش eشده برای بهبود متغيرها در المان  پارامتر معرفی  

i
eE   ام در روش حذف حدی‐iام  در گeانرژی تجمعی المان   

 تابع ضمنیيک عدد مثبت کوچک برای جلوگيری از تکينگی در روش استفاده از  ∆

Λ ضريب الگرانژ  
Π(u)  تابعی انرژی پتانسيل به ازای ميدان تغييرمکانu 

α راس‐عامل جريمه در مدل مواد وويت  

α تابع ضمنیی فعال  ی منطقه پارامتر مشخص کننده 

χkl سازی مکان در روابط همگن  از جنس تغييرميدانی  
δ حد خطای قابل قبول برای قيد حجم  
εij کرنش خطی 
ε يک عدد مثبت بسيار کوچک  
φ(x1,x2) تابع ضمنی برای بيان توپولوژی 

φI تابع ای  مقادير گرهφ 

γ ۲‐ و مرتبه۱‐ای مرتبه متغير ابعادی در مواد مرکب اليه  



  فهرست عالئم و اختصارات
 

 سی و دو

η دهنده عامل کاهش 

η(x1,x2) پخش مواد همسانی  تابع ناپيوسته  
λi ضريب الگرانژ 

µ ۲‐ای مرتبه متغير ابعادی در مواد مرکب اليه  
ν ضريب پواسون 

ν0 شود  می ی همسانی که سازه از آن ساخته  مادهضريب پواسون 

θ ها ی چرخش در ريزسازه زاويه  
θl های ناسازگار تابع پايه برای تعريف توابع شکلی المان  
ρ چگالی نسبی  
ρmax حد بااليی چگالی نسبی  
ρmin حد پايينی چگالی نسبی  
ρ  چگالی مطلق  

τ(x1,x2)  تابع بيان توپولوژی(TDF) 

ξ(x1,x2) پخش مواد همسانی  تابع پيوسته  
ζ حد حرکتی 

  

  ها بردارها و ماتريس
Be ودتغييرمکان در اجزای محد‐ماتريس کرنش  
D ماتريس مواد 
DH شده ماتريس مواد همگن 
f ای بردار نيروهای گره 
gu={gu,i} قيود تغييرمکانی  
H(x) ماتريس هشين 
K ماتريس سختی کل سازه  
Ke  ماتريس سختی المانe 
S جهت مجاز 
s=[s1,s2,…,sm]T بردار متغيرهای کمکی 
si=[x1i,x2i,hi,wi]

T  ی  پايهبردار متغيرهای طراحِی تابعBi(x1,x2) 
u ای های گره مکان بردار تغيير 
ue المان اِی های گره مکان بردار تغيير e 
u   اختياری در روش الحاقیبردار  .



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  
 

سهسی و   

x=[x1,x2,…,xn]
T بردار متغيرهای طراحی  

λ=[λ1,λ2,…,λm]T بردار ضرايب الگرانژ 

ρ=[ρ1,ρ2,…,ρN]
T ها  المانسبِیهای ن بردار چگالی  

ε بردار مجازی کرنش در روش اجزای محدود 

σ بردار مجازی تنش در روش اجزای محدود 

  

 ها ها و مجموعه فضا
  اعداد حقيقی مثبت +
n ی  مجموعهn‐های حقيقی تايی  
n×m های  ماتريسی  مجموعهn×mحقيقی   

BR  و شعاع 0گوی باز به مرکز R 
C -1 فضای توابع ناپيوسته  
C n  فضای توابعی که تا مشتق مرتبهnها پيوسته است  آن  
Ead پخش موادهای طراحی در روش برایی تانسورهای سختِی مجاز  مجموعه  
epi(f) فرانمودار  
H1(Ω) فضای سوبولوف 
int(A) درون يک مجموعه  
Jactive های فعال های قيد ی شماره مجموعه 

L(f ; α) ای های زير مرحله مجموعه  
U های مجاز سينماتيکی فضای تغييرمکان 
VY ی کافی هموار و متناوب با دوره تناوبی برابر با ابعاد  فضای توابع به اندازهY 
Y ی سلول پايه محدوده  
C ی محدب مجموعه 
D ی دامنه مجموعه 

Γ ی طراحی مرز محدوده 

Γd مقدار مشخص دارندها قسمتی از مرز که در آن تغييرمکان  

Γopt  مرزΩopt 

Γt قسمتی از مرز که در آن بارهای سطحی مقدار مشخص دارند 
S فضای جستجو 

Ω ی طراحی محدوده 

Ωmat توسط مواد پر شده استی طراحی که زيرفضايی از محدوده  



  فهرست عالئم و اختصارات
 

  و چهارسی

Ωopt ی شامل ماده در توپولوژی بهينه محدوده 

  

 نمادهای ويژه و ثوابت

.̂  شده اصالحمقدار  

 ها اجتماع مجموعه ∪

 متعلق است به ∋

 ی زيرمجموعه ⊃
  محضی زيرمجموعه ⊇

  نامساوی است با ≠
 ارز است با هم ≡

 دهد نتيجه می ⇒

 برای هر ∀

  وجود دارد ∃
 عملگر گراديان ∇

 )ای پاره(ديفرانسيل جزئی  ∂
[.]T ی ماتريس يا بردار ترانهاده 
[a,b] ن دو عدد حقيقی ی بي ی بسته بازهa و b 
]a,b[ ی باز بين دو عدد حقيقی  بازهa و b 
 قدر مطلق |.|
  ؛ تعداد اعضای يک مجموعهنـُرم ||.||
A  B  ماتريس(A-B)معين است  مثبت نيمه  
d ديفرانسيل کامل  
e های تکاملی روش 
e  ی لگاريتم طبيعی پايه(عدد نپر( 
f های توابع روش 
h زیسا های همگن روش 
 عملگر کانولوشن ∗

A بندی اجزای محدود عملگر جمع  

Σ جمع 

π  نسبت محيط دايره به قطر آن(عدد پی( 

  



  ای پيوسته های صفحه سازی توپولوژيک سازه بهينه  
 

  و پنجسی

 ها مخفف
ASE Anisotropic-Solid/Empty 

BESO Bidirectional Evolutionary Structural Optimization 

CAD Computer Aided Design 

ESO Evolutionary Structural Optimization 

IS Isotropic-Solid 

ISE Isotropic-Solid/Empty 

ISECP Isotropic-Solid/Empty/Composite-Porous 

ISEP Isotropic-Solid/Empty/Porous 

MBB Messerschmitt Bölkow Blohm 

MMA Method of Moving Asymptotes 

OC Optimality Criteria 

RAMP Rational Approximation of Material Properties 

SCB Short Cantilever Beam 

SIMP Solid Isotropic Material (or Microstructure) with Penalization 

SLP Sequential Linear Programming 

SQP Sequential Quadratic Programming 

TDF Topology Description Function 

 



١ 

 مقدمه ۱
  
  

  
   مهندسیمسائلسازی و  بهينه ۱ـ۱

هـای   تالش: گردد  بر می  iii و کوشی  ii، الگرانژ i نيوتن سازی به زمان    ها برای حل مسائل بهينه      نخستين بررسی 

، v توسـط برنـولی    ١هـای حـساب تغييـرات       هايی در حساب ديفرانسيل شد؛ پايـه        باعث پيشرفت  ivنيوتن و اليبنيتس  

 را مورد بررسی قـرار      ٢سازی مقيد    الگرانژ مسائل بهينه   بنا نهاده شد؛   viii و وايرشتراس  vii، هميلتون ، الگرانژ viاويلر

 و  x، اويلـر، الگرانـژ، کالوسـن      ixدر ايـن ميـان گاليلـه       .]۱،۲[ پرداخت ٤مقيد نا ٣سازِی  ه مسائل حداقل  داد و کوشی ب   

 در   مـدتی  هـای اوليـه،        ايـن فعاليـت    پس از  اما ].۲[ها پرداختند  سازی سازه  برای نخستين بار به بهينه     xiونان سن دو

هـای    قرن بيستم، به کارگيری کـامپيوتر     ی    تا آن که در ميانه     ،سازی پيشرفت چندانی صورت نگرفت      مسائل بهينه 

  .]۱[گرديدسازی  های جديدی در مسائل بهينه  تحقيقات و معرفی روشی  دوباره رشِدپرسرعت موجِب

سـازی در     کاربردهـای بهينـه    .های مختلف مهندسی کاربردهـای زيـادی دارنـد          سازی در شاخه    های بهينه  روش

هـا، موتورهـای الکتريکـی،        هـا و تـوربين       پمـپ  ،هارسـانی، سـد     های آب   چون طراحی هواپيماها، سيستم     مسائلی هم 

  .]۱[مشهود است... يک کارخانه و های کنترلی، انتخاب محل مناسب برای ساخت  سيستم

هـدف از   سـت     اشـاره کنـيم کـافی     های مختلف مهندسـی        بخش سازی در   ئل بهينه ااگر بخواهيم به اهميت مس    

هـا،   ی طرحـی اسـت کـه بـا کمتـرين هزينـه              هـدف ارائـه    ،حی مهندسـی  طرا درطراحِی مهندسی را به ياد بياوريم؛       

بنـابراين  .  يـافتن طـرح بهينـه اسـت        ، طراحـی مهندسـی     از بهترين کاربری را داشته باشد بـه عبـارت ديگـر هـدف            

هـای   بـه همـين دليـل روش   . سـازی اسـت   دهد بهينـه   کاری که يک مهندس طراح انجام می اصوالً توان گفت   می

  .دارندبرخوربااليی بسيار اهميت از حی مهندسی سازی در طرا بهينه

 

                                                 
1 calculus of variations 
2 constrained 
3 minimization 
4 unconstrained 
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  ها سازی و طراحی سازه بهينه ۲ـ۱

تـوان   مهندسی کاربرد دارند و اصوالً میهای مختلف  سازی در شاخه بهينههای  همان طور که گفته شد، روش   

هـا   راحی سـازه در ط .سازی به حساب آورد نوعی فرايند بهينه را ها  و از جمله طراحِی سازهفرايند طراحی مهندسی 

  :]۶‐۳ [)۱ـ۱شکل  (توان به سه قسمت عمده تقسيم کرد فرايند طراحی را می

هـا شـکل سـازه ثابـت فـرض       سـازی انـدازه   در بهينـه ): Sizing optimization(هـا   سازی اندازه بهينه ـ ۱

  .يندها برای هدف مورد نظر به دست آ شوند تا بهترين اندازه شود و تنها ابعاد سازه تغيير داده می می

سازی سازه، شـکل سـازه تغييـر     در اين قسمت از بهينه): Shape optimization(سازی شکل  بهينه ـ ۲

کنـد و در آن   به عبارت ديگر ساختار کلی سازه تغييـر نمـی  . ماند شود ولی توپولوژِی آن ثابت می       داده می 

هترين شکل برای هـدِف     شود بلکه تنها شکِل مرزهای سازه تغيير خواهند کرد تا ب            ناپيوستگی ايجاد نمی  

سـازی    قـسمت بهينـه  درسازی، به عنـوان ورودی اوليـه          نتايج اين بخش از بهينه    . مورد نظر به دست آيد    

 .د شدها استفاده خواه اندازه

 توپولـوژی، توپولـوژِی سـازه    ِیسـاز  در بهينـه ): Topology optimization(سـازی توپولـوژی    بهينـه  ـ ۳

در ايـن بخـش از      . ن توپولـوژی بـرای هـدف مـورد نظـر حاصـل شـود              شود تا بهتـري     قدر تغيير داده می     آن

 پـر   بـه وجـود آمـده     سازی ممکن است در قسمتی از سازه سوراخ ايجاد شود و يا سوراخی که قـبالً                   بهينه

توانـد بـه عنـوان ورودی اوليـه      آيـد مـی   سازی توپولوژی به دست می       که از بهينه   ای   بهينه توپولوژِی. شود

يـا   ٥سـازی سـاختار   بهينـه سازی توپولوژی را       گاهی بهينه  . مورد استفاده قرار گيرد    سازی شکل   برای بهينه 

 .]۱۳‐۲،۴،۶[نامند نيز می ٦يافته سازی شکِل توسعه بهينه

شـوند و در      طور که گفته شد برای طراحِی يک سازه ابتدا توپولوژِی سازه و سپس شـکل آن بهينـه مـی                     همان

هـای سـنتی طراحـی معمـوالً طـراح            در روش .  نظـر محاسـبه خواهـد شـد        ی مـورد    پايان بهترين ابعـاد بـرای سـازه       

ای را ارائـه   کند و طرح اوليـه   توپولوژی و شکل سازه را بر اساس خالقيت و تجارب و قضاوت مهندسی تعيين می              

ل گيرند و بر اساس نتايج تحلي شود و نتايج تحليل مورد ارزيابی قرار می       پس از آن طرح اوليه تحليل می      . دهد  می

شـود تـا ديگـر     آن قـدر تکـرار مـی   » طراحـی ـ تحليـل ـ طراحـی دوبـاره     «ايـن رونـِد   . شـود  طرح جديد محاسبه می

                                                 
5 layout optimization 
6 generalized shape optimization 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٣ 

ی مورد نظر محاسبه      به اين ترتيب بهترين ابعاد برای سازه      . ]۴[گيری در طرح نهايی حاصل نشود       پيشرفت چشم 

به . بر است گير و هزينه حی بسيار وقتهای سنتِی طرا در روش» طراحی ـ تحليل ـ طراحی دوباره  «روند . شود می

گيرد، به ناچـار      ای که طراح برای توپولوژی و شکِل سازه در نظر می            های اوليه     ها، گزينه   همين دليل در اين روش    

  . محدودند و ممکن است بهترين جواب، در همان ابتدای کار، کنار گذاشته شود

هـا در طراحـی مهندسـی      شـود از ايـن دسـتگاه        امروزه با توجه بـه پيـشرفِت روزافـزون کامپيوترهـا، تـالش مـی              

ی طراحـی بـه       شـود زمـان و هزينـه        ستفاده از کامپيوترها در طراحی مهندسی باعث مـی        ا. شود  ی بيشتری     استفاده

به منظور استفاده از کامپيوترها در طراحی مهندسی، تحقيقات زيادی در سرتاسـر      . گيری کاهش يابند    ميزان چشم 

سـازی    ی بهينـه    هانـد بيـشتر بـه مـسأل         ای که در اين زمينه انجام شده        در تحقيقات اوليه  . جهان صورت گرفته است   

ی خرپـايی مثـالی از ايـن       ی يافتن بهترين سطح مقطع برای اعضای يک سازه          مسأله. ها پرداخته شده است     اندازه

بـه  . سازی شکل نيز مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد             بهينه مسائلبا فراگيرتر شدن اين تحقيقات،      .  است مسائلدست  

ی  ی برای مرز يک سازه در حالت تنش مـسطح و يـا مـسأله              ی يافتن بهترين منحن     توان به مسأله    عنوان مثال می  

هــای اخيــر  در ســال. هــا، اشــاره کــرد هــای خرپــايی و يــا قــاب يــافتن بهتــرين مکــان بــرای اتــصال اعــضا در ســازه

هــا نيــز مــورد توجــه واقــع شــده و تحقيقــات زيــادی در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه   ســازی توپولــوژی ســازه بهينــه

هـای    تا کنون روش   .هاست  پولوژيک مبحثی نسبتاً جديد و رو به رشد در مکانيک سازه          سازی تو   بهينه. ]۳،۴[است

هـا، مزايـا و    اند که هـر کـدام محـدوديت    ها به کمک کامپيوتر ارائه شده    سازه کسازی توپولوژي   بسياری برای بهينه  

طـرح. سـازی توپولـوژی     بهينـه ) cسازی شـکل و       بهينه) bها،    سازی اندازه   بهينه) a. ها  سازی سازه   ی کلِی بهينه    سه شاخه  ۱ـ۱ شکل
 .]۳[ نشان داده شده استراست و طرح بهينه شده در سمت چپی مسأله در سمت  اوليه
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ی بـسيار انـدک سـعی        هـای اوليـه     بـا فـرض   ،   هـستند  ٧هـای تکـراری     اکثراً روش ، که   ها  در اين روش  . معايبی دارند 

  . شود تا سيستم، به طور خودکار، به سمت بهترين توپولوژی برای هدف مورد نظر همگرا شود می

  ها سازی توپولوژيک سازه ی بهينه تاريخچه ۱ـ۲ـ۱

  : ]۲،۷[توان به طور عمده به دو بخش تقسيم کرد ها را می سازی توپولوژيک سازه بهينه

ی مـصرف شـده     دارنـد و حجـم مـاده   ٩ کـه ماهيـت ناپيوسـته     ٨هـای خرپـايی     سازی توپولوژيک سازه    بهينه ـ ۱

  ).١٠مسائل با نسبت حجمی پايين(ها بسيار کم است  نسبت به کل حجم سازه در آن

 . که طبيعت پيوسته و نسبت حجمی باالتری دارند١١های پيوسته سازی توپولوژيک سازه بهينه ـ ۲

ی  تر از مسائل دسـته      ساده ،ی مسأله   يعت ناپيوسته های خرپايی سر و کار دارند، به دليل طب          مسائلی که با سازه   

در مقابل تحقيقات انجـام  . تر هستند دوم هستند و به همين دليل تحقيقات انجام شده در اين زمينه بسيار قديمی             

گونـه مـسائل، عمـری        های پيوسته، به دليل پيچيـدگی نـسبی ايـن           سازی توپولوژيک سازه    ی بهينه   گرفته در زمينه  

  .سال دارند ۳۰تر از  کم

 xiiتوسـط ميـشل   ) ۱۹۰۴(های خرپايی، در حدود يک قـرن پـيش            سازی توپولوژيک سازه    ی بهينه   اصول اوليه 

 ۱۹۶۴ در سـال     xiiiاما نخستين کارهای عددی در اين زمينه توسـط دورن، گومـوری و گرينبـرگ              ]. ۲،۷[بيان شد 

 تنهـا   ترين خرپا تحت اثر يک بـارِ        ی يافتن سبک    دورن و همکارانش نشان دادند که مسأله      . ميالدی انجام گرفت  

 کارهـای ميـشل را      xivپـس از آن رزوانـی     ]. ۱۴[ حـل کـرد    ١٢ريزی خطی   توان با برنامه    های خاصی می    را در حالت  

 را ارائه کردنـد و در  ١٣ی ساختار بهينه نظريهی    اصول اوليهxv رزوانی و پراگر۱۹۷۷و در سال ) ۱۹۷۲(توسعه داد   

 ]. ۷[ )]۹،۱۵[نگاه كنيد به  (عه دادند کارشان را توس۹۰ و ۸۰های  دهه

ی   تـوان بـه مقالـه       های پيوسته، به عنوان نخستين کار تحقيقاتی، مـی          سازی توپولوژيک سازه    ی بهينه   در زمينه 

بـرای يـافتن طـرح      . هـای االسـتيک اختـصاص دارد        سازی ورق    اشاره کرد که به بهينه     xvi)۱۹۸۱(چنگ و اولهف    

 بهينـه را مـورد      ١٥هـای   دانـان ريزسـازه     ای، برخـی از رياضـی       حالـت تـنش صـفحه      در   ١٤دار  های سوراخ   ی ورق   بهينه

                                                 
7 iterative methods 
8 topology optimization of truss structures 
9 discrete 
10 low volume fractions 
11 topology optimization of continuum structures 
12 linear programming 
13 optimal layout theory 
14 perforated plates 
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 و همچنـين بيـان   ،دار های سوراخ اولين حل دقيق تحليلی برای ورق     . ])۱۸‐۱۶[نگاه كنيد به     (بررسی قرار دادند  

 و اونــگ و xviiهــای بهينــه، توســط رزوانــی، اولهــف، بندســو و همکارانــشان  صــحيح تانــسور ســختی در ريزســازه 

  ]. ۷[ ارائه شدxviiiارانشهمک

هـای پيوسـته، کـه در آن از روش اجـزای             سـازی توپولوژيـک سـازه       اما نخستين حل عددی برای مسائل بهينه      

در ايـن  ]. ۷،۱۴[ منتـشر گرديـد  xix توسط بندسـو و کيکـوچی    ۸۰ی     کمک گرفته شده بود، در اواخر دهه       ١٦محدود

ايـن روش  . هـا اسـتفاده شـده بـود     ولوژيـک سـازه  سـازی توپ  ی بهينه    برای حل مسأله   ١٧سازی  مقاله از روش همگن   

  .ی نتايج آن انجام گرفت گيری در اين زمينه از تحقيقات شد و تحقيقات زيادی بر پايه موجب رشد چشم

های پيوسته پرداخته خواهد      ژيک سازه سازی توپولو   در اين تحقيق، تنها به مسائل بهينه      الزم به ذكر است كه      

 ۴و يا به فـصل  ] ۲۷‐۱۳،۱۹[توانند به   خرپايی، می  های  ژيک سازه سازی توپولو   هينهمندان به مسائل ب     عالقه .شد

  .مراجعه نمايند] ۳[از 

  

  سازی ل بهينهئبيان رياضی مسا ۳ـ۱

)مقـدار يـک تـابع، ماننـد       ) ١٩و يـا بيـشترين     (١٨سـازی شـامل يـافتن کمتـرين         ی بهينه   حل يک مسأله   )f x و ،

1ِی  همچنين متغير بردار  
T n

nx xx …[ ], ,=  ٢٠تـابع هـدف     ، fتـابع   . دهـد    است که اين مقدار را نتيجـه مـی         ∋

,1هــای  کميــت. شــود ناميــده مــی , ,ix i n=  ٢١متغيرهــای طراحــی کــه متغيرهــای مــسأله هــستند را معمــوالً …

  .]۱،۴[ تعداد متغيرهای طراحی استn .نامند می

 ٢٢ کـامالً آزاد نيـستند و الزم اسـت کـه قيـود      nی، متغيرهای طراحـی در فـضای        ساز   بهينه مسائلدر بيشتِر    

به . است nها بدين معناست که فضای طراحی، در واقع يک زيرمجموعه از              وجود اين قيد  . خاصی را ارضا کنند   

 .گويند  می٢٣)شدنی( فضای مجازکند،  ها را ارضا می اين زيرمجموعه که تمامی قيد

←                                                 
15 microstructures 
16 finite elements method 
17 homogenization 
18 minimum 
19 maximum 
20 objective (or cost) function 
21 design variables 
22 constraints 
23 feasible domain 
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 : ]۱،۴[توان به شکل زير نوشت سازی را می ی بهينه  يک مسألهترين حالت، در کلی

)۱‐۱(  
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. هـای نامـساوی و متغيرهـای طراحـی هـستند           هـای مـساوی، قيـد        به ترتيب تعـداد قيـد      n و   nh  ،ngکه در آن    

u و   ixمقدارهای  
ix             نيز به ترتيب حد پايينی و حد بااليی متغير طراحـی ix  شـرايط    . هـستند u

i i ix x x≤ ≤ 

  ].۳[گويند  می٢٤ای شرايط جعبه  گاهیرا

ی   مـسأله ها توابعی خطی از متغيرهای طراحی باشند آن مـسأله يـک               ای تابع هدف و تمامی قيد       اگر در مسأله  

هـا تـابعی غيرخطـی از متغيرهـای           در صورتی که تابع هدف يا دسـت کـم يکـی از قيـد              .  است ٢٥سازی خطی   بهينه

ی از مــسائل ی مهمــ همچنــين دســته. ]۱،۴[ گــوييم٢٦ســازی غيرخطــی ی بهينــه مــسألهطراحــی باشــد مــسأله را 

 مـسائل . انـد  معرفـی شـده  ) الـف  (پيوسـت در  وجـود دارنـد کـه    ٢٧سـازی محـدب     ل بهينـه  مـسائ سازی بـه نـام        بهينه

 همگـی   )هـا   سـازی توپولوژيـک سـازه       مـسائل بهينـه    (ها سر و کار داريـم       نامه با آن    ای که در اين پايان      سازی  بهينه

 .سازی غيرخطی هستند  بهينهئلمسا

 

  ٢٨ای سازی سازه  بهينهمسائل ۴ـ۱

ای، برخی از خواص هندسی و مادی سازه، و يا بعضی از ابعاد سازه معلـوم فـرض                    سازی سازه    بهينه مسائلدر  

ايـن تـابع هـدف      . مقدار يک تابع هدِف از پيش تعريف شده اسـت         ) يا بيشترين (شوند و هدف، يافتن کمترين        می

.  باشـد  ...  و ای از سـازه     ، تغييرمکـان نقطـه    ی مـواد مـصرفی      ی سـاخت، هزينـه       وزن سازه، هزينـه    ،تیسخ تواند  می

ی  مـسأله در چنـين حـالتی مـسأله را يـک     . همچنين امکان دارد چند تابع بـه عنـوان توابـع هـدف برگزيـده شـوند                

 ماننـد   باشـند؛  ٣٠ هندسـی  ممکـن اسـت   ای     سـازه  یسـاز    بهينه مسائلها در     قيد. گويند   می ٢٩سازی چندمنظوره   بهينه

                                                 
24 box constrains 
25 linear optimization problem 
26 non-linear optimization problem 
27 convex optimization problems 
28 structural optimization problems 
29 multiobjective optimization problem 
30 geometrical 
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  .]۴[هايی برای تنش يا تغييرمکان مانند محدوديت؛ ٣١محدوديت ابعاد سازه، و يا رفتاری

  :]۴،۵[بندی کرد توان در سه گروه عمده طبقه ی را میمسائلهای مختلف برای حل چنين  روش

. دارنـد درکـی   و   حسی   مبنايیست    طور که از نامشان پيدا      ها همان   اين روش : ٣٢های حسی و درکی     روش ـ ۱

طـرح بـر اسـاس مـدهای         و   ٣٣طرح بر اساس تنش يکنواخـت شـده       های    توان از روش    به عنوان مثال می   

ی  های فضايی، در قرن حاضـر اسـتفاده   ها مخصوصاً در طرح قاب     از اين روش  .  نام برد  ٣٤زمان  خرابی هم 

  .زيادی شده است

تعيـين  ) يـک : (شـوند   شـامل مـی   هـا بـه طـور کلـی دو مرحلـه را               ايـن روش  : ٣٥های معيـار بهينگـی      روش ـ ۲

ريـزی و سـاخت يـک سيـستم      برنامـه ) دو(مجموعه شرايطی که الزم است در طرح بهينه ارضا شـوند و    

ها به دليل خـصوصياتی کـه دارنـد در            اين دسته از روش   . طراحی تکراری که به طرح بهينه نزديک شود       

هـای بعـد      در فـصل  . شـوند    استفاده مـی   ی ديگر   ای بيشتر از دو دسته      سازی توپولوژيِک سازه     بهينه مسائل

 .ها خواهيم پرداخت بيشتر به بررسی اين دسته از روش

 هماننـد يـک   ،ای سـازی سـازه   ی بهينـه  ها، بـا مـسأله    در اين دسته روش:٣٦ريزی رياضی های برنامه   روش ـ ۳

ی  تــوان بــرای حــل هــر نــوع مــسأله هــا مــی از ايــن روش. شــود ســازی برخــورد مــی  بهينــهی کلــِی مــسأله

  .ای، استفاده کرد سازی سازه  بهينهمسائلای از جمله  سازی هينهب

  

  خالصه ۵ـ۱

: تـوان آن را بـه سـه قـسمت عمـده تقـسيم نمـود                سازی است کـه مـی      ها يک فرايند بهينه    فرايند طراحی سازه  

و بحـِث  هـا نيـز، د   سازی توپولوژيک سازه   در بهينه . ها سازی اندازه  سازی شکل و بهينه    سازی توپولوژی، بهينه   بهينه

نامه به مورد    های پيوسته که اين پايان     های خرپايی و سازه    سازی توپولوژيک سازه   بهينه: قابل تفکيک وجود دارند   

سازی با زبان رياضی بيان گشت و پارامترهای مـؤثر در آن             ی کلِی بهينه   در اين فصل يک مسأله    . پردازد اخير می 

  .ها اشاره شد سازی سازه معمول در بهينههای  ها، قيدها و روش سپس به هدف. معرفی گرديد
                                                 
31 behavioral 
32 intuitive 
33 fully stressed design 
34 simultaneous failure design 
35 optimality criteria 
36 mathematical programming 
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  مقدمه ۱ـ۲

 در  .شـود   ارائه مـی  نامه     يک مدل رياضی برای مسائل مورد بررسی در اين پايان          ،§۲‐۲، در   در اين فصل ابتدا   

بخـش  . کار متداول برای بيان توپولوژِی مسأله مـورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفـت       دو راه۴‐۲ و ۳‐۲های    بخش

کنيم  ابتدا مسأله را از ديد رياضی بررسی می    اين بخش،   در  . های حل مسأله اختصاص دارد      رسی روش  به بر  ۵‐۲

متـداول بـرای   هـای   ، روش§۶‐۲در پايـاِن ايـن فـصل، در    . کنيم هايی برای حل مسأله ارائه می و سپس الگوريتم 

  .کنيم بندی می ها را بر اساس خصوصيات مشترکشان دسته سازی توپولوژيک سازه ل مسائل بهينهح

  

  ها از ديد رياضی سازی توپولوژيک سازه مسائل بهينه ۲ـ۲
  معلومات و مجهوالت ۱ـ۲ـ۲

ای اسـت کـه بايـد سـاخته           گاهی و حجم سـازه      بارگذاری، شرايط تکيه  : در اين مسائل تنها مقادير معلوم شامل      

ود داشـته باشـد؛     های ديگری نيز برای طرح وج       ها، محدوديت   ممکن است در شرايطی، عالوه بر اين کميت       . شود

مانند اين که در قسمتی از سازه بايد حتماً سوراخی وجود داشته باشد يـا ايـن کـه قـسمتی از سـازه بـه صـورت از                

 سـازه  ١ی فيزيکـی، شـکل و همبـستگی    انـدازه مجهـوالت در چنـين مـسائلی شـامل          . پيش تعريف شده، پـر باشـد      

  ]. ۱[است

ها، مختصات مکانی و همبستگی اعضا اسـت حـال            اد، اندازه های خرپايی، حل مسأله شامل يافتِن تعد        در سازه 

های پيوسته، حل مسأله شامل يـافتن شـکل مرزهـای داخلـی و خـارجی سـازه، تعـداد و همچنـين                  آن که در سازه   

  ].۲[هاست مکان سوراخ

  ٢ متوسطبر اساس حداقل کردن نرمی ها سازی توپولوژيک سازه بهينه ۲ـ۲ـ۲
                                                 
1 connectivity 
2 mean compliance 
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از بـين    معمـوالً    ،ای تـابع هـدف      سـازی توپولوژيـک سـازه       در مسائل بهينـه   ای،    سازی سازه   همانند مسائل بهينه  

ی سـاخت و   هزينهحداکثر تنش، حداکثر خيز،     وزن سازه،   ،  ) است سختی سازه که معياری از    (نرمی متوسط   : توابع

تـر   ه، به دليل ساد به عنوان تابع هدف متوسطنرمیدر اين بين انتخاب . شود انتخاب میی مواد مصرفی       هزينه يا

 هستند و عموماً حجم و يا وزن مواد مـصرفی          هندسی  معموالً لئ مسا  اين ها در   قيد. تر است    متداول کردِن مسأله، 

  .کنند را محدود می

بـه عنـوان يـک قيـد     گـزينيم و   نامه برای سادگی بيـشتر، نرمـی را بـه عنـوان تـابع هـدف بـر مـی                  در اين پايان  

البتـه  کنيم؛  همچنين مسأله را تنها در حالت دو بعدی بررسی می  .کنيم  حجم مواد مصرفی را محدود می     هندسی،  

ی مـورد     به اين ترتيب مسأله    .تقريباً تمام نتايجی که به دست خواهند آمد قابل تعميم به حالت سه بعدی هستند              

 را چنـان بيابيـد کـه نرمـی      پيوسـته ای ی صفحه سازهيک بهترين توپولوژی    « :شود   به اين شکل بيان می     بررسی

  ٣».تجاوز نکند V0 ط حداقل باشد و حجم مواد مصرفی از مقدار مشخِصمتوس

) جسم ارتجاعی را در فضای دو بعدیِ      يک   )1 2,x x سـطح جـسم را      . گيريم   نظر می   درΩ  فـرض   .نـاميم    مـی 

ن فـرض   همچنـي . ی کـافی همـوار اسـت         بـه انـدازه    Γدارد به طوری که      Γ ≡ ∂Ωمرزی به نام     Ωکنيم که     می

  .)۱‐۲شکل  ( Γd ⊂ Γ  وΓt ⊂ Γ يعنی ؛باشد می Γd و Γtی   دو زيرمجموعهشامل Γيم که کن می

 
  .ای در حالت کلی ی صفحه سازی توپولوژيک در يک سازه ی بهينه شکل اوليه برای يک مسأله ۱ـ۲ شکل
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  .کامالً مستقل از روابط تنش و کرنش هستندسازی  بهينه
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. شـود  اعمـال مـی   Γtی   بـر محـدوده  t=t(x1,x2) ٥ سـطحیِ هـای  و بارΩ بر سطح f=f(x1,x2) ٤بار حجمیِ 

 .کنـد    تعريف شده به طوری که شرايط تعادل را ارضا می          Ω روی   u(x1,x2)ميدان تغييرمکاِن   کنيم که     فرض می 

؛  دارنـد  ud(x1,x2) و مقداری برابر     اند   از پيش تعيين شده    Γdی    ها در محدوده   تغييرمکانکنيم    همچنين فرض می  

  .u(x1,x2)=ud(x1,x2)   if (x1,x2)∈Γd:  يا به عبارت رياضی

 ٧جــازِیميــدان تغييرمکــان م. نــاميم  مــیU را ٦جــاز ســينماتيکیمهــای تغييرمکــان  ی تمــام ميــدان مجموعــه

v(x1,x2)∈U گيريم را در نظر می .شود  به شکل زير بيان می٨جازیبه اين ترتيب اصل کار م:  
)۲‐۱(      

t
1 2( ) ( ) ( )d f d t dsijkl ij klE x ,x u v v v , v U ,ε ε + ∀ ∈∫ ∫ ∫Ω Ω Γ

Ω = Ω  

ij هـا بـه صـورتِ       کـرنش  اسـت و     ٩، تانـسور سـختی    Eijkl(x1,x2)که در آن    

uu ji
x xj i

u 1

2
( ) ( )

∂∂
+

∂ ∂
=ε   تعريـف 

  .ده استاز قانون جمع انديسی استفاده ش) ۱‐۲( در طرف چپ .اند شده

 و کار خارجی بـه فـرم        ١١ انرژی  دوخطیِ فرماستفاده کنيم، کار داخلی به       ١٠اگر از فرم متداول در تحليل تابعی      

 :]۵‐۳،۱[شود  بيان می١٢خطی بار

)۲‐۲(  1 2( ) ( ) ( ) ( )dijkl ij kla u,v E x ,x u v ,ε ε= ∫Ω
Ω  

)۲‐۳(   
t

( ) f d t dsl v v v ,= +∫ ∫Ω
Ω

Γ
  

  :و اصل کار مجازی به اين شکل نوشته خواهد شد
)۲‐۴(   = ( ) ( ),      a u,v l v v U ,∀ ∈  

  :آيد به شکل زير در می) کل کردن سختی حداکثر( کردن نرمی اقلحدی  به اين ترتيب مسأله

)۲‐۵(  

         

0

( )Minimize

subject to ( ) ( ),   

and

u U ,
design variables

l u

a u,v l v v U ,

V V .

∈

= ∀ ∈

≤

  

  .ی طراحی شده است حجم مواد مصرفی در سازه V، در اينجا

                                                 
4 body force 
5 traction forces 
6 kinematically admissible 
7 virtual displacement field 
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10 functional analysis 
11 the energy bilinear form 
12 the load linear form 
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 ی تغيير توپولوژی مسأله ۳ـ۲ـ۲

شـود تـا بهتـرين        قدر تغيير داده مـی       سازه آن  سازی توپولوژيک، توپولوژیِ    طور که گفتيم در مسائل بهينه       همان

ف به عبـارت ديگـر در ايـن مـسائل متغيرهـای طراحـی چنـان تعريـ          . توپولوژی برای هدف مورد نظر به دست آيد       

امـا مقـصود از تغييـر توپولـوژی        . ها توپولوژی تغييـر نمايـد       گر توپولوژی سازه باشند و با تغيير آن         شوند که بيان    می

توانـد   ارزی در فـضاهای توپولوژيـک اسـت؛ مـی           ی هـم     يک رابطه  ١٣همانسانیی    چيست؟ با توجه به آن که رابطه      

هـای   صود از تغييـر توپولـوژی آن اسـت کـه شـکل     مقـ ]. ۶[ارزی افراز کند   های هم   فضای توپولوژيک را به کالس    

بـه ايـن   . ]۸[ متفاوتی قرار گيرند يا بـه عبـارت ديگـر همانـسان نباشـند          ارزِی  های هم   در کالس بتوانند  ايجاد شده   

، توپولوژی سازه را بهينـه  ١٤»روش تغيير مرزها«سازی شکل مانند  های متداول بهينه   ترتيب اگر بخواهيم با روش    

سـازی    هـا بـرای بهينـه       تـوان از ايـن روش        و بنـابراين بـه راحتـی نمـی         داريـم  ١٥ها  ی المان   يير شبکه کنيم نياز به تغ   

 توپولـوژی اسـتفاده   هـايی بـرای بيـانِ    کار راهها از  سازی توپولوژيک سازه  در بهينه  .]۳،۹،۱۰[توپولوژی استفاده کرد  

  .ها اشاره خواهيم کرد کار راه در ادامه به اين .ندارند ها ی المان شود که نياز به تغيير شبکه می

  مختلف برای بيان توپولوژیکارهای  راه ۴ـ۲ـ۲

اسـتفاده   برای بيـان توپولـوژی       کار  راه دواز  به طور عمده     ی پيوسته، ها  سازی توپولوژيک سازه    بهينهدر مسائل   

 نمونـه  برای( است ١٦ پخش موادهای روشکمک است بيان توپولوژی به تر  کار اول که بسيار متداول      راه .شود  می

در اينجـا   . کننـد   کار دوم استفاده از توابعی است که توپولوژی را تعريـف مـی             راه. )]۱۴‐۵،۸،۱۱‐۱[رجوع کنيد به    

 §۴‐۲و § ۳‐۲در  .اسـتفاده شـود  ] ۱۷ [١٨و يا از توابع ضـمنی ] ۱۵،۱۶[ ١٧تابع توصيف توپولوژی ممکن است از

  .دهيم ا به تفکيک مورد بررسی قرار میرکار  اين دو راه

  

  های پخش مواد روش ۳ـ۲

 در ايـن    .هـا قابـل اسـتفاده هـستند         سـازه  توپولـوژی     و هـا، شـکل     سـازی انـدازه     های پخش مواد در بهينـه      روش

                                                 
13 Homeomorphism 

  ].۶،۷[ پيوسته باشندهردو f 1- وf وجود داشته باشد و )f 1- (ی وارون  را يک همانسانی گويند هرگاه رابطهfی  رابطه
14 boundary variation method 
15 re-meshing 
16 material distribution methods 
17 topology description function (TDF) 
18 implicit functions 
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ايـن  . انـد   تعريـف شـده  ١٩ی طراحـی ثابـت   محـدوده يـک  شود کـه روی   ای از توابع استفاده می   از مجموعه  ها  روش

حـال  . ]۱[کننـد  ، مـشخص مـی   ثابـت ی طراحِی محدودهتوابع، تانسور سختِی محيط پيوسته را در هر نقطه از اين       

ر سـختی مقـدار صـفر را اختـصاص دهنـد؛            اگر به اين توابع اجازه دهيم که در شرايط خاصی در نقاطی بـه تانـسو               

هـا    بـه ايـن ترتيـب ايـن روش        ). در آن نقاط سوراخ وجـود دارد      (ای وجود ندارد      توان گفت که در آن نقاط ماده        می

در ايـن   .  تغييـر دهنـد    ‐ هـا   ی المـان     بدون احتيـاج بـه تغييـر در شـبکه          ‐که توپولوژی سازه را     قابليت آن را دارند     

و در نتيجـه تغييـر در   ( موجب تغيير در تانسور سختی در نقـاط مختلـف سـازه        متغيرهای طراحی تغيير در   ها    روش

به همـين دليـل بـه      . گردد ی ماده م  ٢٠ نبود /ی وجود   ی توپولوژی تبديل به مسأله      و مسأله  شود  می) توپولوژی سازه 

  .گويند های پخش مواد می ها، روش اين روش

  :]۱،۴،۵[به شکل زير در خواهد آمد) ۵‐۲(ی  های پخش مواد، مسأله در روش

)۲‐۶(  

mat

ad

0

( )min

subject to ( ) ( ),  

and   

1d

u U ,E

E

l u

a u,v l v v U ,

E ,

V .

∈

= ∀ ∈

∈

≤∫Ω
Ω

E  

، ۶‐۲ی   در مـسأله  .  بستگی بـه متغيرهـای طراحـی دارد        aEگر آن است که فرم دوخطِی         بيان Eانديس   اينجا،در  

Ead عنـوان مثـال،    در يـک طراحـی توپولوژيـک، بـه    . طراحـی اسـت   بـرای ی تانـسورهای سـختِی مجـاز          مجموعه

ی    برابر با تانـسور سـختی يـک مـاده          Ωmat)  و متغير  نامعين(ی     را چنان تعريف کرد که در محدوده       Ead توان  می

  ].۱[باشد  صفر برابِری نقاط  و در بقيه٢١همسان

 ی محـدوده  .انـد  هايی از کل سازه است که توسط مواد پر شـده  ی قسمت  مشخص کنندهΩmat ⊂ Ω ،)۶‐۲(در 

  .است) x( سازه است و تابعی از متغيرهای طراحی مسأله پولوژِی توگِر بيان در واقع Ωmat متغيِر

  های پخش مواد های قابل تعريف در روش انواع توپولوژی ۱ـ۳ـ۲

های   اينجا توپولوژی در  . های متفاوتی دست پيدا کرد      توان به توپولوژی    های پخش مواد می     با استفاده از روش   

   :]۱۱[کنيم بندی می حاصله را در سه گروه طبقه

                                                 
19 fixed design domain 
20 presence/absence 
21 isotropic material 
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  ).ISE (٢٢نبوِد مواد همسان/ های تعريف شده توسط وجود وژیتوپول ـ۱

 ).ASE (٢٣نبوِد مواد ناهمسان/ های تعريف شده توسط وجود توپولوژی ـ۲

 ).ISEP (٢٤ مواد همسانتخلخِل/ نبود/ های تعريف شده توسط وجود توپولوژی ـ۳

  ISEهای  توپولوژی ۱ـ۱ـ۳ـ۲

 Ω ی طراحـیِ    ی همـسان در محـدوده       ک ماده نبود ي / ها، توپولوژی به صورت وجود      در اين دسته از توپولوژی    

ی ديگـر   تر از دو دسته هزينه تر و کم ها ساده  اين دسته از توپولوژیبرای، ٢٥عمليات ساخت و اجرا. شود تعريف می 

شود توپولـوژِی بهينـه بـه سـمت       سعی میها سازی توپولوژيک سازه ی بهينه ها  همين دليل در اکثر روش     به   ؛است

در ]. ۱۸[تـر اسـت    سازِی مـسأله سـاده      تحليل و بهينه   ISEی   همچنين در دسته   .گرا شود  هم ISEهای    توپولوژی

. )هرچند اين کار چنـدان متـداول نيـست   ( ی همسان استفاده شود    ها ممکن است از دو يا چند ماده         اين توپولوژی 

اگـر  . ]۱۱[دسـت آيـد   تری به     اين صورت متغيرهای مسأله چند برابر خواهند شد ولی احتمال دارد جواِب بهينه            در  

سـياه و  « يـا  1-0نبود مـاده يـا   / وجود(ی دو فازی  ی همسان استفاده شود، مسأله به يک مسأله     تنها از يک ماده   

  .شود تبديل می) »سفيد

 در صـورت     محـدود کنـيم،      ISEهـای     های حاصـله را بـه توپولـوژی         توپولوژیاگر بخواهيم    ۶‐۲ی    در مسأله 

  :]۱[به شکل زير تعريف خواهد شد) Ead (ی تانسورهای سختِی مجاز مجموعهی همسان،  استفاده از يک ماده

)۲‐۷(    

{ }

mat
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ی بهينـه اسـتفاده    ی همـسان اسـت کـه از آن در سـاختمان سـازه      تانسور سـختی يـک مـاده    E 0,isotropicدر اينجا، 

بـه ايـن ترتيـب اگـر از روش اجـزای            . دهـد    را نـشان مـی     )يا توپولـوژی  (، چگونگی پخش مواد     ηتابع  . خواهد شد 

، eاسـت بـه طـوری کـه بـرای هـر المـاِن         در داخل هر المـان ثابـت   ηمحدود استفاده کنيم و اگر فرض کنيم که    

ی   بـه نـوعی مـسأله   ،هـا خواهنـد بـود و مـسأله    ηe مـسأله همـان   گـاه متغيرهـای طراحـیِ      آن ،η=ηe: داشته باشـيم  

بـا متغيرهـای      مـسائل   جـزءِ  شـوند،    مـسائلی کـه بـه ايـن شـکل تعريـف مـی              .گـردد   مـی تبديل  ها    سازِی اندازه   بهينه

                                                 
22 isotropic-solid/empty (ISE) topologies 
23 anisotropic-solid/empty (ASE) topologies 
24 isotropic-solid/empty/porous (ISEP) topologies 
25 manufacturing 
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  ].۱،۱۱[هستند) ی1-0مسائل  (٢٦ناپيوسته

 المـان محـدود     ۴فـضای طراحـی بـه       .  ارائه شده اسـت    a ۲‐۲يک مثال ابتدايی از اين دست مسائل در شکل          

اند و يـک المـان در         اضالع دو المان در سمت چپ مهار شده       . تقسيم شده است  ای،    مربعی در حالت تنش صفحه    

 سازه را چنان بيابيد کـه       توپولوژِیبهترين  : کنيم   مسأله را به اين شکل بيان می       .ضلع پايينی بارگذاری شده است    

کـسر  ) ج( تنهـا بتوانـد خـالی يـا پـر باشـد و       ،هـر المـان  ) ب( حداقل باشـد،     Aی    تغييرمکان عمودی نقطه  ) الف(

  ].۱۱[تجاوز نکند% ۷۵ از ٢٧حجمی

تــابع ) الــف(ی  در ايــن مــسأله، گــزاره

و ) ب(های    کند و گزاره    هدف را بيان می   

ــد) ج( ــستند  قي ــسأله ه ــای م ــزاره. ه ی  گ

ــواب)ب( ــه    ، جـــ ــسأله را بـــ ــای مـــ هـــ

ــوژی ــای  توپول ــی ISEه ــد  محــدود م . کن

حـداکثر  ) ج(همچنين با توجـه بـه شـرط         

از تعـدادی   . توانند پـر باشـند      سه المان می  

) ج(و) ب(هــای  شــرطهــا کــه در  جــواب

 تـا   ۲b‐۲هـای     کننـد در شـکل      صدق مـی  

۲‐۲f    ۲‐۲شـکل   . انـد    نشان داده شـدهb 

تواند بـار را بـه        قابل قبول نيست زيرا نمی    

هـای نـشان     جـواب . گاه انتقـال دهـد      تکيه

 ۲f‐۲ تـا    ۲d‐۲هـای     داده شده در شکل   

. د ولــی بهينــه نيــستندقابــل قبــول هــستن

ــوژِی ــکل  توپولـ ــده در شـ ــشان داده شـ  نـ

۲‐۲c        ۲‐۲، شـکل    %۵۰هايی با کسر حجمـی         در بين جواب   .، جواب بهينه و در نتيجه جواب مسأله استf   تنهـا 

                                                 
26 discrete variable problems 
27 volume fraction 

 
 محـدود   ISEهـای     مـسائلی کـه بـه توپولـوژی       ای از     مثال سـاده   ۲ـ۲ شکل
-dجواب بهينه و ) cل، جواب غير قابل قبو) bصورت مسأله، ) a: اند شده

f (۱۱[های قابل قبول ولی غير بهينه جواب[.  
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  .]۱۱[هيچ جواب قابل قبولی وجود ندارد% ۲۵در کسر حجمی . جواب قابل قبول است

ی همـسان تـشکيل    تنهـا از پخـش چنـد مـاده    و کار داريم کـه  هايی سر  در مسائل مختلف، گاهی با توپولوژی 

حالـت   ISEهـای    توپولوژی.گوييم میIS٢٨های  ها، توپولوژی  به اين توپولوژی  . های خالی ندارند    اند و قسمت    شده

 و چگالِی يکی از مـواد مـصرفی بـه سـمت     مکانيکی هستند به اين ترتيب که خواص ISهای  خاصی از توپولوژی 

  .]۱۱[دکن صفر ميل می

هـای   ی همسان استفاده شود؛ تعداد توپولوژی    ماده n المان محدود باشد و در آن از         N  شامل اگر يک مسأله   

IS پذير    امکانnN   های     و تعداد توپولوژیISE   ممکن (n+1)N  ی   در حالت خاص، اگر از يـک مـاده        .  خواهد بود

  .]۱۱[ خواهد بودISE ،2Nی  هدست در  مسألهپذيِر های امکان همسان استفاده شود، تعداد جواب

  ASEهای  توپولوژی ۲ـ۱ـ۳ـ۲

در ايـن حالـت اگـر       . استفاده شود ) ٢٩يکمثالً مواد ارتوتروپ  (در بعضی از مسائل ممکن است از مواد ناهمسان          

نبوِد /ی وجود   توپولوژی را تنها به وسيله    

مــاده تعريــف کنــيم؛ توپولــوژِی تعريــف  

مسائلی کـه  در  . ناميم   می ASEده را   ش

ــی    ــتفاده م ــسان اس ــواد ناهم شــود،  از م

 عالوه بر خـصوصيات مکـانيکی، جهـتِ       

 نيز يکی از متغيرهـای       مواد ٣٠قرارگيری

  .]۱،۱۱[طراحی است

 کــــه از ای ســــازی سائِل بهينــــهمــــ

رای بـ . شـوند    مـی   محـسوب  ٣١ با متغيرهای پيوسته   سازی   بهينه  مسائل ، جزءِ کنند   استفاده می  ASEهای    توپولوژی

  .]۱۱[ وجود داردASE ی پذير از دسته  امکانشمار جواب سازی توپولوژيک، بی هينهی ب هر مسأله

، ۲a‐۲ در شـکل     نشان داده شده  ی    ، برای مسأله  ASEهای    ی توپولوژی   ، در دسته  ِی کيفی   يک جواب بهينه  

                                                 
28 isotropic-solid (IS) topologies 
29 orthotropic materials 
30 orientation 
31 optimization with continuous variable  

  ].ASE] ۱۱های  توپولوژیای از  مثال ساده ۳ـ۲ شکل
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  . نمايش داده شده است۳‐۲در شکل 

  ISEPهای  توپولوژی ۳ـ۱ـ۳ـ۲

ی دقيـق باشـيم؛       های محدود تقسيم کنيم و به دنبال جواِب بهينه          را به المان   Ωاگر فضای    ۶‐۲ی    در مسأله 

 المـان خـصوصيات مکـانيکی بتواننـد          هر الزم است در  

ين چنـ در  .  تغييـر پيـدا کننـد      ،کـامالً مـستقل   به شـکلی    

ــرايط ــه یشـ ــوژِی بهينـ ــيله ، توپولـ ــه وسـ ــش  بـ  ی پخـ

ها   خاصی که در ساختار آن     ٣٢ مواد مرکب  ها يا   ريزسازه

بيــان خواهــد هــايی بــا ابعــاد متغيــر وجــود دارد   ســوراخ

هـا     دو نمونه از ايـن ريزسـازه       ۲در فصل   ( ]۱۱،۱۸[شد

يـک توپولـوژِی   ای،   چنـين توپولـوژی   ). انـد   معرفی شده 

ISEP   تـــر، يـــک توپولـــوژیِ   و يـــا در بيـــان کلـــی 

ISECPکمـک   ٣٤سازی  ی همگن   ها از نظريه    تر کردن و قابل اجرا کردِن اين توپولوژی          برای ساده  .خواهد بود  ٣٣ 

 تبــديل خواهــد ASE بــه يــک توپولــوژِی ISEPســازی، يــک توپولــوژِی   پــس از همگــن.]۱۸[شــود گرفتــه مــی

  ].۱۱[شد

 نـشان داده شـده    ی    ، برای مـسأله   ISEPهای    ی توپولوژی    را، در دسته   ِی کيفی   ، يک جواب بهينه   ۴‐۲شکل  

استفاده  ۲٣٥‐ای مرتبه   های اليه   از ريزسازه ،  های محدود   در المان   شكل،  در اين  .دهد  می، نمايش   ۲a‐۲شکل  در  

  . شده است

هـای    ، هماننـد مـسائلی کـه بـا توپولـوژی          کننـد    استفاده مـی   ISEPهای    ای که از توپولوژی     سازی  مسائِل بهينه 

ASE      ی    بـرای هـر مـسأله      .گيرنـد    جـای مـی    های پيوسـته  سازی با متغير     بهينه ی مسائل    سر و کار دارند، در دسته

  .]۱۱[قابل تعريف است مسأله ٣٦ در فضای مجازISEPِی توپولوژ شمار بیسازی توپولوژيک،  بهينه

  

                                                 
32 composites 
33 isotropic-solid/empty/composite-porous (ISECP) topology 
34 homogenization theory 
35 layered rank-2 microstructures 
36 feasible domain 

  
  ].ISEP] ۱۱های  توپولوژی از ای مثال ساده ۴ـ۲ شکل
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   توابعبه کمکبيان توپولوژی  ۴ـ۲

هـای پخـش       روش بـه های پيوسته     سازی توپولوژيک سازه    ی بهينه   تقريباً تمامی تحقيقات انجام شده در زمينه      

در ايـن   . ]۲۱‐۱۷،۱۹‐۱۵[انـد   کارهای ديگری نيز برای بيان توپولوژی ارائه شده         با اين وجود راه   . اند  داخته پر مواد

 است کـه  ٣٧روش اول، روش استفاده از توابع ضمنی.  به طور جداگانه بررسی خواهند شد       دو روش متفاوت   بخش

پيـشنهاد شـده، روش    ii فـن کـولن  و روش دوم که توسـط دورويتـر و      ] ۱۷[ ارائه شده  iتوسط بليچکو و همکارانش   

 در هر دو روش، توپولوژی توسط تابع يا توابعی پيوسـته            ].۱۵[ است ٣٨)TDF(توپولوژی   توصيف   استفاده از تابع  

ارائـه   بـرای بيـان توپولـوژی         ديگـری  روش] ۱۹،۲۰[در مراجـع    .  تعريف شده است   )Ω(ی طراحی     روی محدوده 

بـرای  در اينجـا،    ]. ۱۷،۱۹،۲۰[يان توپولـوژی اسـتفاده شـده اسـت        در اين روش نيز از توابع ضمنی برای ب        که  شده  

  .کنيم  استفاده از توابع ضمنی را به روش ارائه شده توسط بليچکو و همکارانش محدود می، بحِثرعايت اختصار

  استفاده از توابع ضمنی ۱ـ۴ـ۲

ستيم که مـرزی     ه Ωopt همچون   Ωی از   زيرفضاي به دنبال    در اين مسأله  . گيريم   را در نظر می    ۵‐۲ی   مسأله

توسـط تـابع ضـمنِی      را  ايـن توپولـوژی     حـال    .دهـد   ی مورد نظر را به دست مـی          دارد و توپولوژِی بهينه    Γoptچون  

φ(x) ۱۷[ به طوری کهکنيم بيان می[: 

)۲‐۸(  

opt

opt

opt

( ) = 0    on 

( ) > 0    inside 

( ) < 0    outside 

,

,

.

x

x

x

φ Γ

φ Ω

φ Ω

  

 تنهـا   φ(x1,x2) تابع ضـمنیِ  . x=(x1,x2): ايم؛ داريم   محدود کرده ای    در اينجا چون خود را به مسائل صفحه       

 بنـابراين شـرط     ؛)٣٩ی فعـال    منطقـه  (مورد استفاده قرار خواهد گرفـت      Γoptی کوچکی در اطراف مرِز        در محدوده 

  :]۱۷[کنيم زير را اعمال می
)۲‐۹(  1 2 1 2 1 2if ( ) then ( ) =  . sign( ( )).x ,x x ,x x ,x> α αφ φ φ  

است که توسط شيب تندی در اطراف مرز به هـم متـصل        شامل دو قسمت مسطح      φ(x1,x2)به اين ترتيب تابع     

  ).٥‐٢شکل (اند  شده

                                                 
37 implicit functions 
38 topology description function (TDF) 
39 active zone 
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(b)  

 
(a)  

  .]۱۷[ در اطراف مرزی فعال منطقه) b و ۹‐۲تابع ضمنی پس از اعمال شرط ) φ(x) :aتابع ضمنی  ۵ـ۲ شکل

 فــرم ‐] ١٩،٢٠[ بــرخالف روش ارائــه شــده در مراجــع ‐ در روش ارائــه شــده توســط بليچکــو و همکــارانش

توپولـوژی بـه طـور صـريح در شـرط تعـادل ظـاهر               گـِر      معادالت تعـادل بـه کـار رفتـه اسـت و تـابع بيـان                ٤٠ضعيِف

  :به شکل زير در خواهد آمد) ۲‐۲ی  رابطه(به اين ترتيب، فرم دوخطی انرژی . ]۱۷[شود می
)۲‐۱۰(  ( ) 1 2 1 2( ( )). ( ) ( ) ( )dijkl ij kla u,v H x ,x E x ,x u v ,ε ε= ∫φ

Ω
φ Ω  

  ]:۱۷[که در آن

)۲‐۱۱(  H x ,x
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

1 2

0 0
( ( )) =

1 0

φ<
φ

φ>
  

  .]۱۷[نامند می ٤١سطح غالب را تابع H(φ(x1,x2))تابع 

  ]:۱۷[توان به شکل زير بيان کرد  را می۵‐۲ی  قيد حجمی در مسأله
)۲‐۱۲(  1 2 0( ( )) dH x ,x V ,≤∫Ω

φ Ω  

  :به شکل زير نوشته خواهد شد)  حداقل کردن نرمیی مسأله (٥‐٢ی   مسألهو در نهايت

)۲‐۱۳(  
 

1 2 0

( )Minimize

subject to ( ) ( ),   

and ( ( )) d

u U ,
l u

a u,v l v v U ,

H x ,x V .

∈

= ∀ ∈

≤∫

φ

φ

Ω
φ Ω

  

در .  بستگی به متغيرهای طراحی دارد  aφگر آن است که فرم دوخطِی         بيان φانديس  ،  )۶‐۲(  اينجا نيز، مانند   در

  بـسط تـابعی از مقـاديرِ        را به صـورت    φتوان    می .ندسته طراحی   های متغير ،φ ميداِنمتغيرهای   ،۱۳‐۲ی    مسأله

  :نوشت) ٤٢ابع شکلیتو(مجهول در توابع معلوم ) اِی گره(

                                                 
40 weak form 
41 Heaviside 
42 shape functions 
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)۲‐۱۴(  1 2 1 2( ) = ( ).I I
I

x ,x N x ,x ,∑φ φ  

  . ها متغيرهای طراحی خواهند بودφIدر چنين شرايطی، 

  )TDF ( توپولوژیتوصيفاستفاده از تابع  ۲ـ۴ـ۲

ی مــسأله   بــه هندســه٤٣ی مرجــع  از يــک محــدودهτی اصــلی آن اســت کــه تــابعی ماننــد  در ايــن روش ايــده

 بـه کمـک    تـابع ايـن  روش، ايـن در . شـود   خوانـده مـی  )TDF(ولـوژی   توپتوصـيف تـابع   ،  τتـابع   .  شود ٤٤نگاشت

  ]:۱۵[شود  ساخته میBi ٤٦ی  توابع پايه٤٥نهِی برهم

)۲‐۱۵(  1 2 1 2
1

( ) = ( )
N

i
i

x ,x B x ,x ,τ
=
∑  

  :شوند ها به صورت زير تعريف میBi تعداد توابع پايه است و Nکه در آن، 

)۲‐۱۶(  
i i

i

x x x x

w
i iB x ,x h e .

− + −
−

2 2
1 1 2 2

2
( ) ( )

1 2( ) =  

1 ،)۱۶‐۲(در   2[ , , , ]Ti i i i is x x h w=    1ی    متغيرهای طراحِی تابع پايه 2( , )iB x x تـوان    توابع پايه را می   . هستند

رتفاع  اhi، ها   مختصات مرکز آن   (x1i,x2i) در نظر گرفت؛ به اين ترتيب که         ٤٧به شکل توابع توزيع احتمال گوسی     

پايـه نـشان داده شـده      تـابع    ۱۸نهِی     مثالی از برهم   ۶b‐۲در شکل   ). ۶a‐۲شکل  (ها باشد      عرض آن  wiها و     آن

  .]۱۵[است

شـکل   (شـود  ی مـسأله نگاشـت مـی      به هندسـه   ٤٨، به کمک يک سطح برش     )TDF(توپولوژی  توصيف  تابع  

۲‐۶c (      به اين ترتيب که هرجاτ(x1,x2) جـا مـاده وجـود دارد و در غيـر ايـن             نتر از سطح بـرش باشـد در آ          بزرگ

  .]۶d(] ۱۵‐۲شکل  (صورت آن منطقه خالی است

ی   آن کـه هزينـه    نخـست   . ای انتخاب شوند که بتواننـد نيازهـای خاصـی را ارضـا کننـد                توابع پايه بايد به گونه    

 بتواننـد   آن کـه متغيرهـای مـورد اسـتفاده پيوسـته باشـند و سـوم آن کـه                  چندان زيـاد نباشـد؛ دوم       ها    آنمحاسبات  

تمـامی ايـن خـصوصيات را دارا        ) ۱۶‐۲(معرفـی شـده در      توابع  .  توليد کنند   به خوبی  های پيچيده را نيز     توپولوژی

  .]۱۵[باشند می

                                                 
43 reference domain 
44 map 
45 superposition 
46 basis functions 
47 Gaussian probability distribution functions 
48 cut-off level 
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 بيشتر، توابـع    توان، با معرفِی متغيرهای طراحیِ     می. قارن محوری دارند  ت) ۱۶‐۲(ی معرفی شده در       توابع پايه 

. چنين توابعی ممکن اسـت در برخـی مـسائل کارآمـدتر باشـند             . ای توليد کرد که تقارن محوری نداشته باشند         پايه

. ظر گرفت در هر تابع، تعدادی از متغيرها را ثابت در ن         توان     می همچنين برای کم کردن تعداد متغيرهای طراحی،      

  .]۱۵[ها را ثابت فرض کردwiها و x2iها، x1iتوان   می۱۶‐۲ی  برای مثال در رابطه

 TDF تـابع پايـه در توليـد         N متغيـر طراحـی داشـته باشـند و از            nدر اين روش اگر هـر کـدام از توابـع پايـه              

  . متغير طراحی خواهد داشتn.Nاستفاده کنيم؛ مسأله 

 

 ها سازهسازی توپولوژيک  حل مسائل بهينه ۵ـ۲

  مالحظات رياضی ۱ـ۵ـ۲

  :توان به شکل زير بازنويسی کرد تر می مسأله را در حالت کلیاين . گيريم  را در نظر می۵‐۲ی  مسأله

  
يـک تـابع پايـه کـه توسـط مختـصاِت            ) a. توپولـوژی  توصيف   روش استفاده از تابع    ۶ـ۲ شکل

ــابع) bشــود؛  مرکــز، ارتفــاع و عرضــش مــشخص مــی  ــوژی  توصــيفت وســط ت) TDF( توپول
مـادی و   ( را بـه دو قـسمت        TDFسطح برش،   ) cشود؛    ساخته می نهِی تعدادی توابع پايه       برهم

 اسـت و  ی مـسأله نگاشـت شـده    توپولـوژی بـه هندسـه     توصيف   تـابع ) dکند؛    تقسيم می ) خالی
  ].۱۵[توان از روش اجزای محدود برای تحليل مسأله استفاده کرد می
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)۲‐۱۷(  
0 1 2

Minimize ( )

such that ( )        j

f

g , j , , ,m ,

x

x …≤ =
  

بـه ظـاهر     ی  مسألهقابل توجه است که     .  است ٤٩های نامساوی  سازِی چند متغيره با قيد      بهينهی    که يک مسأله  

سـت هـر قيـد        نوشـت؛ بـرای ايـن کـار کـافی         ) ۱۷‐۲(توان بدون هيچ شرط اضـافی بـه شـکل             را می  ۱‐۱تِر    کلی

 روش ديگر برای اين کار آن اسـت کـه           . جايگزين کرد  h≤0– و   h≤0و قيد نامساوِی     را با د   h=0مساوی مثل   

نمـود   بازنويسی ٥١های مساوی را به شکل تابع الگرانژ ، ابتدا تابع هدف و قيد٥٠با استفاده از روش ضرايب الگرانژ    

 های نامـساوی دارد  د که تنها قي‐ی ی جديد  سپس تابع الگرانِژ به دست آمده را به عنوان تابع هدف در مسأله             و

تــوان يــک  را مــی) ۱۷‐۲ (در هــر صــورت ].۳،۲۲[تــر اســت عملــی ايــن روش از روش قبلــی . در نظــر گرفــت‐

تـوان بـه کمـک      مـی ،۱۷‐۲ی  مـسأله هـای نامـساوی را در      قيدهمچنين   . قلمداد کرد  ٥٢سازی  ی کلی حداقل    مسأله

  :]۲۴‐۳،۲۲[ تبديل کرد٥٤مساوی های  به قيد٥٣متغيرهای کمکی

)۲‐۱۸(  2( ) 0        1 2j jg s j mx …, , , , ,+ = =  

1که در آن     2[ , , , ]Tms s s=s بـا در نظـر    ۱۷‐۲ی  رتيـب مـسأله    بـه ايـن ت     .اسـت متغيرهای کمکـی    بردار   …

  :آيد به شکل زير در می) ۱۸‐۲(گرفتِن 

)۲‐۱۹(  2 0 1 2

Minimize ( )

such that ( )        j j

f

g s , j , , ,m .

x

x …+ = =
  

تـابع الگرانـژ بـه صـورت زيـر نوشـته            . کنـيم    استفاده می  ۱۹‐۲ی    کنون از روش ضرايب الگرانژ برای حل مسأله       ا

  :شود می

)۲‐۲۰(  2

1

( ) = (x) + ( ( ) + )
m

j j j
j

, , f g s ,λ
=

∑x s xL λ  

T که در آن  
mλ λ λ1 2 = [ , , , ]…λ    ی   در رابطـه    برای تابع الگرانژ   ٥٥ شرايط ايستايی  . بردار ضرايب الگرانژ است

  :شود  به اين صورت بيان می۲۰‐۲
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)۲‐۲۳(  2 0 1j j
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λ
∂
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∂

L  

)  هـای   کنند که قيد     تضمين می  ۲۲‐۲ی  ها رابطه ) 0, 1, ,jg j m≤ =x  ۲۳‐۲از روابـط    .  برقـرار باشـند    …

اگـر شـرط    .  و يا هر دو مساوِی صفر هـستند        λj، يا   sjآيد که يا      ، چنين بر می   ندا   موسوم ٥٦های تعويضی   که به قيد  

λj=0     ست که قيد   ا  برقرار باشد به اين معنیj‐ ت  اسـ ٥٧م  غير فعـال ا)( ) 0jg x تـوان از آن در حـل    و مـی ) >

 اسـت   ٥٨ فعـال  ی بهينـه    م در نقطه  ا  ‐j بدين معناست که قيد       باشد sj=0اگر  از طرف ديگر    . نظر کرد   مسأله صرف 

)( ) 0jg x =( ]۳،۲۲،۲۳[.  

  ٥٩تاکر ‐ شرايط کان ۱ـ۱ـ۵ـ۲

 ايـن  .کنـد   باشد را بيـان مـی      ٦٠يک حداقل نسبی  ) ۱۹‐۲( آن که جوابِ  برای  را  تاکر، شرط الزم      ‐ شرايط کان 

   .]iii ]۳،۲۲،۲۳،۲۵ توسط کان و تاکر ارائه شدند۱۹۵۱شرايط در سال 

  :در اين صورت داريم. باشد) ۱۷‐۲(در های فعال  های قيد ی شماره  مجموعهJactiveفرض کنيم که 

)۲‐۲۴(  
if  then  0

if  then  0

active j

active j

j J s

j J λ

⎧ ∈ =⎪⎪⎨⎪ ∉ =⎪⎩
  

  :شوند  به شکل زير ساده می٢١‐٢و به اين ترتيب معادالت 

)۲‐۲۵(  1
active

j
j

j Ji i

gf
, i ,...,n .

x x
λ

∈

∂∂
− = =

∂ ∂∑  

  :]۲۳[توان در يک معادله خالصه کرد  معادله را میnاين 
)۲‐۲۶(  

active

j j
j J

f g ,λ
∈

−∇ = ∇∑  

  :شوند چنين تعريف میباشند و  ام می ‐jهای تابع هدف و قيد   به ترتيب گراديانgj∇ و f∇که در آن، 
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تــوان بــه صــورت يــک ترکيــب خطــی از   تــابع هــدف را مــی گراديــاِنی قرينــهبــه ايــن ترتيــب نــشان داديــم کــه 

  ].۲۳[عال نوشتهای ف های قيد گراديان

برای آن كه جـواب مـسأله يـك حـداقل نـسبی باشـد،               سازی،   حداقل ی  يک مسأله در  دهيم که     حال نشان می  

گيريم که    سادگی حالتی را در نظر می     برای  . λj>0,  j∈Jactive داشته باشيم    الزم است  ۲۶‐۲ ی   رابطه عالوه بر 

  :يابد  کاهش میشکل زير به ۲۶‐۲ی  با اين فرض، رابطه. هستند فعال g2 و g1 تنها دو قيِد
)۲‐۲۸(  1 1 2 2f g g .λ λ−∇ = ∇ + ∇  

منظـور از جهـت مجـاز آن    . باشـد  *x) حـداقل ينجـا  در ا(ی  ی بهينه از نقطه ٦١ يک جهت مجاز   Sفرض کنيم که    

 بـه ايـن     . حرکت کوچکی کنـيم؛ بالفاصـله از فـضای مجـاز خـارج نـشويم               S در جهت    *xی    است که اگر از نقطه    

در حـالتی کـه برخـی از    .  زوايای باز بـسازد gj∇ی بردارهای   بايد به نحوی اختيار شود که با همه  Sترتيب جهت   

.  اختيـار شـود    )قائمه(ی راست      زاويه تواند  ها می    با گراديان آن   Sی     باشند؛ زاويه  ٦٢ع مقعر ها توابع خطی يا تواب      قيد

های مقعر و يا خطـی بايـد          باشد و برای قيد    ST∇gj<0 بايد   ٦٣های محدب   گفت برای قيد  توان    به اين ترتيب می   

  .)۷‐۲شکل  (ST∇gj≤0داشته باشيم 

  : ضرب کنيم، داريمSTرا در ) ۲۸‐۲(اگر دو طرف 
)۲‐۲۹(  1 1 2 2

T T Tf g g ,λ λ− ∇ = ⋅ ∇ + ⋅ ∇S S S  

 يـک   *xو از طرفـی چـون        ST∇g2<0 و   ST∇g1<0 يک جهت مجاز است بايد داشته باشـيم          Sاما از آنجا که     

ی   بنابراين در رابطـه   ، مثبت باشد؛    ST∇f، يعنی   S در جهت مجاِز     f است بايد تغييرات     f(x)ی حداقل برای      نقطه

۲‐۲۹ ،λ1 و λ2۲۳[ بايد مثبت باشند[. 

، باشـد بـه قـرار    *xی حداقل، ماننـد   يک نقطه) ۱۷‐۲( که بايد ارضا شوند تا جواب  ای   شرايط اضافی  بنابراين

  :]۲۳[ر استزي
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)۲‐۳۰(  0j active, j J ,λ > ∈  

 را ۲۳‐۲ تـا  ۲۱‐۲توان معادالت  ه اين نکته می با توجه ب.λj=0,  j∉Jactive : داشتيم) ۲۴‐۲(ز طرفی از ا

  :]۳،۲۳،۲۵[ به شکل زير خالصه کرد۳۰‐۲به همراه شرط اضافِی 

)۲‐۳۱(  

            

                               

                                  

                                  

1

0 1

0 1

0 1

0 1

m
j

j
ji i

j j

j

j

gf
, i ,...,n ,

x x

g , j ,...,m ,

g , j ,...,m ,

, j ,...,m .

λ

λ

λ

=

⎧ ∂∂⎪⎪ + = =⎪⎪∂ ∂⎪⎪⎪ = =⎨
≤ =

≥ =

∑
⎪
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

  

  
 خطی g2 محدب و c (g1   مقعر است؛  g2 محدب و    b (g1 توابع محدب هستند؛     g2 و   S :a (g1جهت مجاِز    ۷ـ۲ شکل

  .است

 ۲۳‐۲شـرط  ارِز   در واقـع هـم  λjgj=0 شـرط  .شوند تاکر ناميده می ‐ شرايط کان ) ۳۱‐۲(شرايط ذکر شده در     

اگـر مـسأله،     توجه شود کـه      .اند  تاکر به صورت ترسيمی نشان داده شده        ‐  شرايط کان  ۸‐۲ در شکل    .]۳،۲۳[است

 بـه   ۳۱‐۲ باشند؛ شـرط اضـافی در معـادالت          gj≥0ها به صورت       يا آن که قيد     باشد ٦٤سازی ی حداکثر   يک مسأله 

 ۳۱‐۲ معـادالت    gj≥0هايی به فرم      سازی با قيد    ی حداکثر   طرف ديگر، در يک مسأله    از  . آيد   در می  λj≤0شکل  

  ].۳،۲۲،۲۳[ه همين شکل باقی خواهند ماندب

                                                 
64 maximization 



  ها  های حل آن سازی توپولوژيک و روش مسائل بهينه. ۲
 

٢٨ 

 
تـاکر    ‐ شـرايط کـان   ) bنـسبی اسـت؛      حـداقل     يک ،Aی    شوند و نقطه    تاکر ارضا می    ‐ شرايط کان ) a: تاکر  ‐ شرايط کان  ۸ـ۲ شکل

  .]۳[ی بهينه است  نقطهBدر اينجا . ی بهينه نيست ، نقطهAی  شوند و نقطه ارضا نمی

، در حالـت    اين شرايط .  ارضا شوند  f(x)های نسبِی     که بايد در حداقل    شرايط الزمی هستند     تاکر  ‐ شرايط کان 

مـسائل  ای از مـسائل، بـه نـام         با اين حـال دسـته     . های نسبی نيستند    يابی به حداقل    شرايط کافی برای دست   کلی،  

داقل يابی بـه حـ   تاکر، شرايط الزم و کافی برای دست        ‐ ها شرايط کان    ، وجود دارند که در آن     ٦٥ريزی محدب   برنامه

  .اند  شدهمعرفی) الف (پيوستريزی محدب در   مسائل برنامه.]۲۳،۲۵[ هستند٦٦مطلق

  هايی برای حل مسأله الگوريتم ۲ـ۵ـ۲

 سـود   ٦٧ريـزِی غيرخطـی رياضـی       توان از هر روش برنامـه       میها     سازه سازی توپولوژيک   بهينهبرای حل مسائل    

اسـتفاده  سـازی     ا در حل انواع مـسائل بهينـه       ه  توان از آن    مندی هستند و می    های قدرت   ها، روش   اين روش . جست

ها تعداد متغيرهـا بـسيار زيـاد اسـت، بايـد در انتخـاب          سازی توپولوژيک سازه    البته از آنجا که در مسائل بهينه      . کرد

های بسيار مناسبی برای حل       نيز روش ) OC (٦٨های معيار بهينگی   روش. روش مناسب دقت زيادی به عمل آيد      

طـور  ريـزی رياضـی، تـابع هـدف بـه         های برنامـه    ها، برخالف روش    اين دسته از روش   در  . اين گونه مسائل هستند   

شود تابع هدف به کمک ارضای يک سری معيارها، که وابـسته              ها سعی می    اين روش در  . شود  مستقيم بهينه نمی  

بـه  § ۱‐۲‐۵‐۲ درابتـدا   ی اين بخـش،       در ادامه . ]۱،۳،۲۲[به رفتار سازه هستند، به طور غير مستقيم بهينه شود         

هـای مبتنـی بـر        تـرين الگـوريتم     يکـی از مناسـب    § ۲‐۲‐۵‐۲در  سـپس   پـردازيم و      های معيـار بهينگـی مـی        روش
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  .گردد ها معرفی می سازی توپولوژيک سازه ريزی رياضی برای حل مسائل بهينه برنامه

   معيار بهينگیشرو ۱ـ۲ـ۵ـ۲

ــار بهينگــی در اواخــر دهــه  روش ــوان راه حــ ۶۰ی  هــای معي ــه عن ــار روش مــيالدی ب هــای  ل ديگــری، در کن

 ۱۹۰۴ در سـال  ها ی اصلی اين روش ايده.  معرفی شدندها  سازی سازه   مسائل بهينه حل  ريزی رياضی، برای      برنامه

  ].۳[مطرح گرديد ivتوسط ميشل

مجموعه شرايطی کـه الزم اسـت در طـرح بهينـه ارضـا            ابتدا  ها    در اين روش   گفته شد؛    تر پيشهمان طور که    

 ٦٩ممکن است کـامالً حـسی و درکـی        ) ها(معياراين  . شوند  بهينگی در نظر گرفته می    ) های(معيار به عنوان    شوند

و يـا   » ٧٠طراحـی بـر اسـاس تـنش يکنواخـت شـده           «. ی رياضيات استوار باشـند      استخراج شوند و يا آن که بر پايه       

هـای رياضـی    معيار. معيارهـای حـسی و درکـی هـستند        هـايی از       مثال »٧١زمان  طرح بر اساس مدهای خرابی هم     «

  ].۳[شوند  استخراج می)۳۱‐۲(تاکر  ‐ شرايط کانی  عموماً بر پايه

 ايـن طـرح     .شود   در نظر گرفته می    ٧٢طرح بهبود تدريجی  بهينگی يک   ) های(پس از استخراج و انتخاب معيار     

تـدريج   و بـه   مستقل از نقاط ديگر بهبود بخشد،شود که بتواند متغيرهای طراحی را در هر نقطه  چنان انتخاب می  

 در هـر مرحلـه،      ،٧٣ريـزی يـک روش تکـراری        بـه ايـن ترتيـب بـا برنامـه         . ]۱،۳[بهينگـی را ارضـا کنـد      ) های(معيار

 چنـان  هـای مربوطـه   ی قبـل و تغييرمکـان     متغيرهای طراحِی محاسبه شده در مرحلـه       ر حسب بمتغيرهای طراحی   

و يـافتن    بـرای تحليـل سـازه        .شوديک  بهينگی را ارضا کرده به جواب بهينه نزد       ) های(معيارشود كه    می محاسبه

  . توان از روش اجزای محدود استفاده کرد در هر مرحله میهای مكانيكی سيستم،  پاسخ

های معيـار بهينگـی را       الگوريتم روش   در حالت کلی،   ،از روش اجزای محدود در تحليل سازه استفاده شود        اگر  

  :]۱[توان به اين شکل بيان کرد می

  .مناسب) ٧٤ی ی زمينه سازه(ع ی مرج انتخاب محدوده }۱{

هايی کـه بايـد پـر و يـا خـالی          ی زمينه که بايد طراحی شوند و قسمت         هايی از سازه    انتخاب قسمت  }۲{
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 .ی زمينه  برای سازهمناسب از اجزای محدودی  ايجاد يک شبکه }۳{

 .مستقل تغييرمکان و متغيرهای طراحیهای  ايجاد فضاهای اجزای محدود برای ميدان }۴{

قسمت تکـراری الگـوريتم بـه شـرح زيـر           . قداردهِی اوليه به متغيرهای طراحی و ايجاد طرح اوليه        م }۵{

 :است

 .ها برای طرح اوليه به کمک روش اجزای محدود ها و کرنش ی تغييرمکان محاسبه }۶{

 خــارج ٧٥اگــر تغييــرات تــابع هــدف انــدک بــود از حلقــه). نرمــی: در اينجــا(ی تــابع هــدف  محاسـبه  }۷{

ط، شـرط مناسـب ديگـری       توان به جای اين شر      می (.دهيم  اين صورت ادامه می   شويم؛ در غير      می

 .)برای خروج از حلقه در نظر گرفت

 .های طراحِی بهبود يافته بر اساس طرح بهبود تدريجی ی متغير محاسبه }۸{

 .گرديم بر می} ۶{تکرار حلقه؛ به گام  }۹{

 ).CAD٧٦های  روشبه کمک مثالً ( به طريق مناسب ،ی به دست آمده  طرح بهينهنمايش }۱۰{

} ۱۰{همچنـين در گـام      .  مستقل انجام داد   ٧٧پردازشگِر  توان به کمک يک پيش      را می } ۴{تا  } ۱{های   گام

 .سـازی هـستند    های اصلی بهينه    ، گام }۹{تا  } ۵{های   گام.  مستقل استفاده کرد   ٧٨پردازشگِر  توان از يک پس     می

  . نشان داده شده است۹‐۲نمودار اين الگوريتم در شکل 

ی اجـزای محـدود تنهـا         رسی به يک برنامه      و در صورت دست    ريزِی چنين الگوريتمی بسيار ساده است      رنامهب 

 ‐هـای اضـافی        با يک سـری گـام      ‐ اين الگوريتم ] ۱۲[به عنوان مثال در مرجع      . ريزی دارد   نياز به اندکی برنامه   

، نظـر کنـيم   صـرف    در ايـن برنامـه       یهـای اضـاف     ر از خط  اگ. ريزی شده است     برنامه Matlab خط به زبان     ۹۹در  

  . خط خواهد بود۸۱ تنها شامل ی اين الگوريتم برنامه

  

  ٧٩)MMA (های متحرک روش مجانب ۲ـ۲ـ۵ـ۲

 آن است که مسأله به شکلی بيان شـود کـه تنهـا وابـسته                متعارفروش کار   ريزی رياضی     برنامههای    در روش 
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 در ايـن    . متغيرهـای طراحـی توصـيف شـود         از به متغيرهای طراحـی باشـد و ميـدان تغييرمکـان بـه عنـوان تـابعی                

يـافتن  . شـوند  ها به صورت ضمنی از طريق معادالت تعادل به متغيرهـای طراحـی مربـوط مـی           ها تغييرمکان   روش

  ].۱[ نام دارد٨٠تحليل حساسيت ،مشتقات تغييرمکان نسبت به متغيرهای طراحی

 
 . روش معيار بهينگینمودار الگوريتم ارائه شده برای ۹ـ۲ شکل

]1، اگر فرض کنـيم      هبا توجه به اين نکت     , , ]Tnx x=x ی   متغيرهـای طراحـی هـستند، بـرای حـل مـسأله            …

  :بازنويسی کرد) ۳۲‐۲ (ريزی رياضی، بايد مسأله را به شکل جديِد های برنامه به کمک روش ۵‐۲

)۲‐۳۲(  
Minimize

subject to 0

( )

( )

l

V V .≤
x

x

x
  

گـر     بيـان  V(x) تـابع    . اسـت  متغيرهای طراحـی بازنويـسی شـده       به صورت تابعی از      ‐ l(x) ‐  نرمی اينجادر  

 توجه شـود    .مصرفی است که به صورت تابعی از متغيرهای طراحی بيان شده است           حجم اشغال شده توسط مواد      

 l(x) اين معادالت به طور ضمنی در تابع         .شوند  معادالت تعادل به عنوان شرط اضافی بيان نمی       ) ۳۲‐۲(که در   

  .شوند ارضا می
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 به کمک روش اجزای تحليل
 محدود

آيا جواب همگرا 
 شده؟

نمايش نتايج

 مقداردهی اوليه

 پايان

ی تابع هدف محاسبه  

بهبود متغيرهای طراحی بر 
س طرح بهبود تدريجیاسا  

 خير

آری
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٣٢ 

توانـد مـسائلی بـا       آن است کـه روش اتخـاذ شـده ب          ريزی رياضی   ی برنامه ها  ی مهم در به کارگيری روش      نکته

هـای مناسـب      يکـی از روش   ) MMA(هـای متحـرک       روش مجانب . متغيرهای طراحی زياد را به خوبی حل کند       

ريـزی خطـی      برنامـه هـای     اين روش ماهيتی شبيه بـه روش      ]. ۲۶،۲۷[ است ٨١مقياس  بزرگبرای برخورد با مسائل     

سـازی    د که برای حـل مـسائل بهينـه         دار ٨٣)SQP(درجه دوم ترتيبی    ريزی    های برنامه    و روش  ٨٢)SLP (ترتيبی

مسأله در هر مرحله،    ،  های ذکر شده     همانند روش  های متحرک  مجانبروش   .شوند   غيرخطی استفاده می   ٨٤هموار

 توسـط روش    ، بـه طـور مثـال      ،هـا   مـسأله ريز ايـن     در هر مرحلـه    .کند  تر تبديل می     ساده ٨٥ی  أله زيرمس تعدادیرا به   

  .]۱[گيرد ی بعدِی طراحی مورد استفاده قرار می آمده در مرحلهشوند و نتايج به دست   حل می٨٦زاد هم

]1  متغيـر حقيقـیِ    nکه تـابعی از      Fتابعی مانند   تقريب   ،MMAدر   , , ]Tnx x=x ای    اسـت، حـول نقطـه      …

  :]۱،۲۸[شود  میبيان، به شکل زير x0مانند 

)۲‐۳۳(  0

1

( ) ( ) +
n

i i

i i i i i

r s
F F ,

U x x L=

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟≈ +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ − −⎝ ⎠
∑x x  

  :شوند  ترتيب انتخاب می اين بهsi و riکه در آن 

)۲‐۳۴(     

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

if    then   and   

if    then   and  

20 0 0

20 0 0

0 0

0 0

i i i i
i i

i i i i
i i

K
i i i

F F
r U x s ,

x x

F F
r s x L ,

x x

L x U .

∂ ∂
> = − =

∂ ∂
∂ ∂

< = = − −
∂ ∂

< <

x x

x x  

جـواب  تواند  می Fکه در آن تقريب کنند  معين میای را   محدودهLi و  Uiتوان گفت که اعداد مثبت        به نوعی می  

 هـستند و بـه همـين دليـل ايـن روش را              Fهـای عمـودِی تقريـب         نب مقادير مجا   اين .به مسأله بدهد  قابل قبولی   

هـا رونـد      ، مقادير ثـابتی هـستند کـه انتخـاب مناسـِب آن            Li و   Uiمقادير  . ]۱[نامند  های متحرک می    روش مجانب 

مرحلـه، بـسته بـه       ايـن مقـادير در هـر          ممکن اسـت   MMAدر الگوريتم    .بخشد   الگوريتم را سرعت می    همگرايِی

 .]۲۹[ير داده شوند تا سرعت همگرايی بيشتر شودتغيمراحل قبل، 

  ]:۲۸[شود ی مربوطه به شکل زير بيان می ، زيرمسألهKدر هر مرحله مانند 
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)۲‐۳۵(  
Minimize

subject to 0

( )

( )

K

K

l

V V .≤
x

x

x
  

متغيرهای طراحـِی   . هستندام    ‐Kی    در مرحله V(x) و   l(x)توابع  هايی از     تقريبVK(x) و   lK(x)در اينجا توابع    

 بـه دسـت   ،۳۴‐۲ و ۳۳‐۲، با در نظـر گـرفتن روابـط    ۳۵‐۲ی   از حل زيرمسأله،)xK( ام‐ Kی  مرحله بهمربوط

ی اول،  در مرحلـه  ]. ۱[ روش معيـار بهينگـی دارد      زاد مراحلـی شـبيه بـه         توسط روش هـم    ها  لهحل زيرمسأ  .آيند  می

 ، در هـر مرحلـه     هـا   سـپس بـا حـل زيرمـسأله       . شـود   در نظر گرفته می   ) x0(ای برای متغيرهای طراحی       فرض اوليه 

 بايـد   ۳۴‐۲روابـط    در   Fمشتقات تابع   . شوند  يابند و به سمت جواِب بهينه همگرا می         متغيرهای طراحی بهبود می   

   .به کمک تحليل حساسيت محاسبه شوند

پذيری   تفکيک. استی و محدب٨٧پذير  تفکيک تقريبچنين  ی اين روش از        در استفاده  MMAی اصلی    وجهه

ها با متغيرهای طراحی تداخل نداشـته باشـند و محـدب بـودن امکـان                  مسألهريزشود که شرايط بهينگی       باعث می 

بـه ايـن ترتيـب، ايـن دو خاصـيت باعـث کـاهش           .کنـد   فـراهم مـی   هـا     مـسأله ريزحل  در  ا  زاد ر  استفاده از روش هم   

  .]۱[شوند میی محاسبات   هزينهگيِر چشم

پـردازش و     پـيش هـای     ايـن الگـوريتم از قـسمت      در  . گـردد    ارائه مـی   MMAدر اينجا يک الگوريتم کلی برای       

 های مربوط بـه قـسمت   کنيم و تنها گام     می صرف نظر    ‐ به دليل همانندی با روش معيار بهينگی         ‐پردازش    پس

  :]۱[کنيم بازنويسی می، را }۹{تا } ۵{های  گاميعنی سازی،  اصلی بهينه

قسمت تکراری الگوريتم بـه شـرح       . و ايجاد طرح اوليه   ) x0(مقداردهِی اوليه به متغيرهای طراحی       }۵{

 :زير است

 .اجزای محدودها برای طرح اوليه به کمک روش  ها و کرنش ی تغييرمکان محاسبه }۶{

 اگـر تغييـرات تـابع       .و حساسيت مربـوط بـه تغييـر طراحـی         ) نرمی: در اينجا (تابع هدف   ی   محاسبه }۷{

توان به جای اين      می. (دهيم  شويم؛ در غير اين صورت ادامه می        هدف اندک بود از حلقه خارج می      

 .)ط، شرط مناسب ديگری برای خروج از حلقه در نظر گرفتشر

 .MMA های تقريبِی مسألهريزنتايج حل  بر اساس جديداحِی های طر ی متغير محاسبه }۸{

 .گرديم بر می} ۶{تکرار حلقه؛ به گام  }۹{
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   با روش معيار بهينگیMMAی  مقايسه ۳ـ۲ـ۵ـ۲

رسـد؛ بـا ايـن حـال در مـسائل       به جـواب مـی   MMAاز تر   سريع کمیروش معيار بهينگی در مسائل معمولی    

ی محاسـباتی بـاالتری دارد امـا بـا             هزينـه  MMAر کلـی    به طو . دهد   کارآيی خود را نشان می     MMAتر    پيچيده

ريـزی رياضـی، از       هـای برنامـه    روش. توان کارآيی ايـن روش را افـزايش داد           مناسب می   و مقادير  انتخاب الگوريتم 

هـا   ای مانند مـسائلی کـه از آن        و همچنين مسائل ويژه   های زيادی دارند      ، در مسائل پيچيده که قيد     MMAجمله  

 امـا در    پذيری بيشتری دارنـد      و انعطاف  دهند  دودی داريم؛ بهتر از روش معيار بهينگی جواب می        درک فيزيکی مح  

الگـوريتم  در شـرايط خاصـی   سـازی نرمـی،    ی حـداقل  در مـسأله .  داردتـرجيح تر روش معيـار بهينگـی      مسائل ساده 

MMA   هـر دو روش     ی محاسـباتی     هزينـه  حـالتی  چنـين در  . )§۲‐۲‐۴‐۳نگـاه کنيـد بـه        (شود   بسيار ساده می 

  ].۱[تقريباً يکسان است

  .کنيم استفاده میروش معيار بهينگی از  در بيشتر موارد، به دليل سادگی، نامه در اين پايان

  

  ها سازی توپولوژيک سازه های متداول در بهينه روشبندی  دسته ۶ـ۲

ی متفـاوتی بـرای بيـان       هـا     هـا و الگـوريتم      کـار   ها، همان طور که گفته شـد، راه         سازی توپولوژيک سازه    در بهينه 

هـای متـداول در       به ايـن ترتيـب روش      ).§۲‐۵‐۲  و §۴‐۲،  §۳‐۲(شوند    توپولوژی و حل مسأله به کار برده می       

هـا    ی بيـان توپولـوژی و الگـوريتم بـه کـار رفتـه در آن                 شـيوه تـوان برحـسب       را می ها    ازی توپولوژيک سازه  س  بهينه

خاب الگوريتم حل مسأله، خود بستگی بـه خـصوصيات روش دارد             البته همان طور که گفتيم، انت      .بندی کرد   دسته

متــداول در هــای  بــه ايــن ترتيــب روش. يــک روش در نظــر گرفــت ِی بــه عنــوان ويژگــتــوان آن را نمــیچنــدان و 

  : کنيم  به دو دسته تقسيم میی بيان توپولوژی  را با توجه به شيوهها ازی توپولوژيک سازهس بهينه

   و )§۳‐۲(شود   میبيان پخش مواد  توسط توپولوژی،ها در آنهستند که هايی   روش»ی اول دسته«

  .)§۴‐۲(کنند  شود که برای بيان توپولوژی از توابع استفاده می  میهايی  شامل روش»ی دوم دسته«

  ]:۳۰[کنيم  را به دو زيردسته تقسيم می»ی اول دسته«برای سادگِی بيشتر، 

هـای پخـش مـواد     هـا کـه از جملـه روش      در اين روش  : ٨٨سازی  گن هم های   روش ی  خانواده يا   hهای   روش ‐

  .استوار است) تاکر ‐ شرط کان(هستند، معيار بهينگی بر يک شرط رياضی 
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کـاِر    راههـا نيـز بـرای بيـان توپولـوژی از              ايـن دسـته از روش     : ٨٩های تکاملی   ی روش    يا خانواده  eهای   روش ‐

است استوار ی  درکمعيارها بر يک    پيشين، معيار بهينگی در آن     ی  کنند ولی برخالف دسته     پخش مواد استفاده می   

  ).طرح بر اساس تنش يکنواخت شدهبر معيار درکِی مثالً (

هـای مـورد       بـه ايـن ترتيـب روش       .نـاميم    مـی  fهـای      را روش  »ی دوم   دسـته «گذاری،    برای مطابقت با اين نام    

  :شوند  تقسيم میگروهنامه به سه  بررسی در اين پايان

  سازی های همگن  يا روشhهای  روش •

  های تکاملی  يا روشeهای  روش •

 کنند يی که برای بيان توپولوژی از توابع استفاده میها  يا روشfهای  روش •

 خـواهيم   h های   به روش  ۳های بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ در فصل             در فصل  ها  اين سه دسته از روش    

 . را بررسی خواهيم کردfهای   روش۵د و در فصل  اختصاص دارeهای   به روش۴پرداخت؛ فصل 

 

  خالصه ۷ـ۲

ی   سـپس مـسأله   . ندبيـان شـد   سـازی توپولوژيـک        بهينـه  ی   در مسأله  ،در اين فصل ابتدا معلومات و مجهوالت      

انتخـاب  نامـه     مسائل مورد بررسی در ايـن پايـان       هايی را برای      گاه محدوديت  آن.  مطرح گرديد  حداقل کردن نرمی  

 را چنـان  ای پيوسـته  ی صـفحه  سازهيک  بهترين توپولوژی : به اين شکل بيان شدمورد بررسیی    مسألهکرديم و   

  . تجاوز نکندV0ط حداقل باشد و حجم مواد مصرفی از مقدار مشخِص بيابيد که نرمی متوس

های بيـان توپولـوژی بـه کمـک           های پخش مواد و روش      روش(کار متفاوت برای بيان توپولوژِی مسأله         دو راه 

  . مورد بررسی قرار گرفتهای مسأله رفتار و جوابها بر  عرفی گرديد و تأثير آنم) عتواب

پس از آن مـسأله را از ديـد رياضـی مـورد بررسـی قـرار داديـم و شـرايط الزم بـرای بهينگـی جـواب در يـک                                

بهينگی و  روش معيار   (دو الگوريتم برای حل مسأله      . رديداستخراج گ  )تاکر  ‐ شرايط کان  (ی حداقل سازی    مسأله

  . بررسی گرديد به اجمالها در مسائل مختلف  شد و کارآيی آنمعرفی) های متحرک روش مجانب

 بيـان   کـارِ   راهمعيـار بهينگـی و       بـا توجـه بـه        ‐سازی توپولوژيک     ائل بهينه های حل مس    در بخش پايانی، روش   

 .تقسيم شدند) f و h ،eهای  روش( گروهبه سه  ‐ توپولوژی
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  مقدمه ۱ـ۳
ــ یســاز  همگــنیهــا روش ی خــانواده ی  و مطالعــهین فــصل بــه بررســيــا  ١. اختــصاص داردh یهــا ا روشي

د حـل   رونـد و رونـ     یك به شمار م   ي توپولوژ یساز نهيها در حل مسائل به     ن روش ي از جمله پركاربردتر   h یها روش

 بـه عنـوان     یاضـ يار ر يـ ك مع ي، از آنجا كه     h یها  روش ی در دسته . ار ساده و قابل فهم است     يها بس  مسأله در آن  

 یهـا   و هـم از روش ینگـ يار بهي معیها توان هم از روش ی میساز نهي بهیبراشود،  ی به كار برده م   ینگيار به يمع

  . استفاده كردیاضي ریزير برنامه

 یسـاز    همگـن  ی هيـ  نظر یاضـ يد ر يـ از د .  استوارند ٢یساز   همگن یاضي ر ی هي نظر ی هياها اصوالً بر پ    ن روش يا

ل بـا   يفرانـس ي د ی ك معادلـه  يـ كنـد تـا       ی استفاده م  ٥ و فرض تناوب   ٤ی است كه از بسط مجانب     ٣ی حد ی هيك نظر ي

 كـه   یحـو ر كنـد بـه ن     يـ ار متغ يب بـس  يل بـا ضـرا    يفرانـس ي د ی ك معادله ين  يگزيا نسبتاً ثابت را جا    يب ثابت و    يضرا

 یهـا   ه در بخـش   يـ ن نظر يـ ا]. ۱،۲[ك باشـد  يـ ه نزد ي اول ی  معادله یها  ن شده به جواب   يگزي جا ی  معادله یها  جواب

  . ك كاربرد دارديزي و فیمختلف علوم مهندس

ــته ــا  روشی در دس ــود دارh یه ــ دو روش وج ــس ن ــه ب ــده يد ك ــناخته ش ــد ار ش ــام  . ان ــه ن روش «روش اول ب

 یا خچـه ي تار ی پس از ارائـه   ن فصل   ي در ا  .شود  یشناخته م » SIMP٧وش  ر« و روش دوم به نام       »٦یساز  همگن
 و جزييـــات م پرداخـــتي خـــواههـــا آن معرفـــیبـــه  )§۴‐۳و § ۳‐۳(در دو بخـــش جداگانـــه ن دو روش، يـــاز ا

 پـس از آن در بخـش        .هـا بيـان خـواهيم کـرد         را در ايـن روش     MMAسازِی معيار بهينگی و      های بهينه  الگوريتم

  .ها را نشان خواهيم داد هايی کاربرد اين روش ثالی م  با ارائه۵‐۳
                                                 

  مراجعه نماييد§ ۶‐۲ها به  گذاری اين دسته از روش  برای آگاهی از چگونگی تعريف و نام 1
2 mathematical theory of homogenization 
3 limit theory 
4 asymptotic expansion 
5 priodicity 
6 homogenization method 
7 Solid Isotripic Material (or Microstructure) with Penalization 
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  یساز  همگنیها  روشی  خانوادهی خچهيتار ۲ـ۳

امـا  ك كـاربرد دارد  يزي و فی مختلف علوم مهندس  یها   در بخش  یساز   همگن ی هيطور كه گفته شد نظر      همان

 بودنـد كـه در سـال        یكوچيك استفاده كردند بندسو و ك     ي توپولوژ یساز  نهيه در به  ين نظر ي كه از ا   ین كسان ينخست

ــه۱۹۸۸ ــدر ا]) ۳ ([یا  مقال ــد ين زمي ــه شــده توســط آن ]. ۱،۲،۴،۵[نــه منتــشر كردن ــام   روش ارائ ــه ن روش «هــا ب

، بندسـو  ۱۹۸۹ك سال بعد، در سال ي.  از محققان را به خود جلب كرد    یاري شناخته شد و توجه بس     »یساز  همگن

ن روش بـه    يـ ا]. ۶[ديـ نام» ٨ميروش مـستق  «آن را   كـه    را ارائه كرد     یتر  ، روش ساده  یساز   روش همگن  ی هيبر پا 

ر بندسـو بـا     يـ  اخ ی در مقالـه  ]. ۱،۴[شـد   یز شناخته مـ   ين» ١٠یمواد مصنوع « و  » ٩ی مصنوع یچگال« روش   یها  نام

 i و ژاوی روزوانـ ۱۹۹۱در سـال  ]. ۶[ح دارديم تـرج ي بر روش مستقیساز  ان كرد كه روش همگن    ي ب یلي دال ی ارائه

د يـ  روش جد  یاين مقاله مزا  يدر ا ]. ۴[م را استخراج كردند   ي مشابه روش مستق   یتقالً روش مس]) ۲۱([ یا  در مقاله 

 یكيل به   يافت و تبد  يگاه مناسب خود را     ي جا یم به زود  يروش مستق .  شده بود  یگر بررس ي د یها  نسبت به روش  

 ِبركــر، ، ژاو،ی روزوانــ۱۹۹۵ و ۱۹۹۲ یهــا در سـال . ديــك گرديــ توپولوژیسـاز  نــهيهــا در به ن روشياز پركـاربردتر 

  ].۴[دندين روش برگزي ایگر براي متداول دیها  نامیرا به جا SIMP نام iiِكرش و بندسو

  

  یساز روش همگن ۳ـ۳

   مسألهیتوپولوژ ۱ـ۳ـ۳

 مـدل   ١١زسازهيا چند ر  يك  ياز  ك ساختار متناوب    ي به صورت    (Ω) ی طراح ی  محدوده یساز  در روش همگن  

ر ييـ  جـسم بـا تغ  ی كـه توپولـوژ  ای بـه گونـه  شـوند   یف ميتعر) اه(  زسازهين ري ای بر روی طراح یرهايمتغ. شود  یم

 یبـرا .  مختلف وجـود داشـته باشـد       یها  یجاد توپولوژ ي و امكان ا   ر باشد يي قابل تغ  ی طراح یرهايدادن مناسب متغ  

ان انـواع   يـ در م . دنمايـ  ايجـاد  را   ید بتواند دو حالـت كـامالً پـر و كـامالً خـال             يزسازه با يك ر ي ین شرط ي چن یارضا

شـوند؛ مـواد مركـب     یگـر اسـتفاده مـ     يش از انـواع د    يهـا بـ     ن روش، دو نـوع از آن      يـ  قابل اسـتفاده در ا     یها  زهزساير

‐۳ و ۱a‐۳ یهـا  ب در شكليزسازه به ترت ين دو ر  يا. یلي مستط یها  دار با سوراخ     سوراخ یها  زسازهي و ر  ١٢یا  هيال

                                                 
8 the direct approach 
9 artificial density 
10 artificial material 
11 microstructure 
12 ranked layered materials 
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۱b   منـدان بـرای مطالعـه     عالقـه . رداخته خواهد شـد نامه تنها به اين دو ريزسازه پ       در اين پايان   .اند  نشان داده شده

  . مراجعه نمايند] ۲،۳،۷[بهتوانند به عنوان مثال  میهای ديگر  سازه ی ريز درباره

  یا هيمواد مركب ال ۱ـ۱ـ۳ـ۳
مـواد بـه کـار رفتـه در     . اند های پر و خالی تشكيل شده  به صورت متناوب از اليه۱‐ای مرتبه مواد مركب اليه  

 در ماتريس سختی بـه جـای        ١٣در عمل برای جلوگيری از تكينگی     . ا مواد همسان هستند   ه ساختماِن اين ريزسازه  

ی  ضـخامت نـسبی اليـه     . ]۱،۸[ودربه كار   ) با سختی بسيار كم   (ای بسيار نرم     شود ماده  های خالی فرض می    اليه

  ). ۲a‐۳ لشك(شود   نمايش داده میθها با  هي چرخش الی هي و زاوγ−1و  γی نرم به ترتيب با  سخت و اليه

بـه  . شـوند   های باالتر به كـار بـرده مـی          ای با مرتبه     در ساختمان مواد مركب اليه     ۱‐ای مرتبه   مواد مركب اليه  

کـه در آن از همـان      ( ۱‐ی مركـب مرتبـه      و يك اليـه مـاده     همسان   ی سخت   عنوان مثال با تكرار يك اليه ماده      

جهـت  . آيـد    بـه دسـت مـی      ۲‐ای مرتبـه    ی مركب اليـه     به صورت يك در ميان، ماده     ) ی سخت استفاده شده    ماده

 بـه  ۱‐ی مرتبـه  ی سـخت و اليـه      ضخامت نسبی اليه  . ]۱[های مختلف بر هم عمود است       های مواد با مرتبه     اليه

هـا را ايجـاد       توان تمـام توپولـوژی       نمی ۱‐با مواد مرتبه  ). ۲b‐۳شكل  (شود    نمايش داده می   µ−1 و   µترتيب با   

 ۲‐ای مرتبـه  متغيرهـای طراحـی مـواد اليـه    . های مختلف را دارند    قابليت ايجاد توپولوژی   ۲‐نمود ولی مواد مرتبه   

ی ايجـاد شـده توسـط       توپولـوژ ]. ۱[شـود    نيز می  (θ)ی چرخش      شامل زاويه  µ و   γهای نسبی     عالوه بر ضخامت  
                                                 
13 singularity 

  
های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه) bای و  مواد مركب اليه) a: سازی های معمول در روش همگن ريزسازه ۱ـ۳ شکل
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  .]۴[١٤ خواهد بودISEPای يك توپولوژی  مواد مركب اليه

  
 (b) ۲‐ای مرتبه  و مواد مرکب اليه(a) ۱‐ای مرتبه متغيرهای طراحی در مواد مرکب اليه ۲ـ۳ شکل

ρی   از رابطه۲‐ای مرتبه چگالِی نسبی در مواد مرکب اليه  µ γ µγ= + توجـه کنيـد   . آيد  به دست می−

 .ی چرخش بستگی ندارد که چگالِی نسبی تنها تابع متغيرهای ابعادی است و به زاويه

  یلي مستطیها دار با سوراخ  سوراخیها سازه زير  ۲ـ۱ـ۳ـ۳

هايی به   مربع ،یلي مستط یها  دار با سوراخ     سوراخ یها  سازه  زير 

هـا قـرار     ستند که يک سوراخ مستطيلی در وسـط آن         ه 1×1ابعاد  

ی بــه کــار رفتــه همــسان در نظــر گرفتــه   در اينجــا نيــز مــاده.دارد

 دارند كـه    یر طراح ي سه متغ  یدر حالت كل  ها    اين ريزسازه  .شود می

 ]۱،۳،۶[شـود   ی چـرخش مـ    ی هيـ  و زاو   سوراخ  عرض  و شامل طول 

 ی مربعـ  هـا را    تـوان سـوراخ     یشتر مـ  يـ  ب ی سادگ یبرا). ۳‐۳شكل  (

زسـازه بـه   ي هـر ر یها رين صورت متغي كه در ا   (a=b) فرض كرد 

 شـده قادرنـد دو حالـت كـامالً پـر و            ی معرف یها  زسازهيشود كه ر    یده م ي د یبه راحت ]. ۳،۹[ابدي یدو عدد كاهش م   

  .نديجاد نماي را ایكامالً خال

)ی   از رابطهاست وها تابعی از ابعاد سوراخ  چگالِی نسبی در اين ريزسازه )1 abρ =   .آيد  به دست می−

 .]۴[گيرد  قرار میISEPهای  ی توپولوژی ها در دسته توپولوژی ايجاد شده توسط اين ريزسازه

  یكيمسائل مكاندر  یساز راحل و روابط همگنم ۲ـ۳ـ۳

                                                 
  اند معرفی شده§ ۳‐۱‐۳‐۲ها در  توپولوژی اين  14

  
های   ريزسازه درمتغيرهای طراحی    ۳ـ۳ شکل
  های مستطيلی دار با سوراخ سوراخ



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٤٣ 

 ی بـرا  یساز ابتدا معادالت همگن  :  شامل دو مرحله است    یكي در مسائل مكان   یساز  همگن ی هياستفاده از نظر  

شـده محاسـبه    ات همگـن يشـوند و خـصوص   ی حـل مـ   ١٦یبـه صـورت موضـع     ) ١٥هيـ سـلول پا  ( واحد   ی زسازهيك ر ي

در  شـده   همگـن   جـسمِ  ِیكي در حـل مـسائل مكـان       یات مـاد  يات به عنـوان خـصوص     ين خصوص ي سپس ا  ؛گردند یم

 اوليه  ISEPوپولوژِی   ت ،سازی با توجه به اين فرايند، پس از همگن        .رنديگ یمورد استفاده قرار م    ١٧یمختصات كل 

  ]. ۴[ تبديل خواهد شدASEبه يک توپولوژِی 

ن يـ  اسـتخراج ا   یان و از ذكـر چگـونگ      يـ  را ب  یساز  همگن يیت اختصار تنها معادالت نها    يل رعا ينجا به دل  يدر ا 

  .ندي مراجعه نما]۸[ا ي و ]۳[، ]۱ [توانند به ینه مين زميمندان در ا عالقه. ميكن ی میپوش معادالت چشم

ــ ) ی دو بعــدیفــضا را در یسم ارتجــاعك جــي )1 2,x x=x)ــ ــا  ۴a‐۳مطــابق شــكل ) یمختــصات كل و ب

 سـلول ك  يـ  صـورت متنـاوب از        به (Ω) ی طراح ی  محدوده ميكن یمفرض  . ميريگ یمنظر  در  § ۲‐۲‐۲ات  يفرض

  بــا راولســل یمختــصات موضــع .، ســاخته شــده اســت۴b‐۳ نــشان داده شــده در شــكل ســلولدار، ماننــد  حفــره

( )1 2,y y=y را سلول ی  پر از مادهی محدودهو م يده یش مينما Yمينام ی م.  

  
  . ساخته شده است(b)دار  ی حفره  که به صورت متناوب از يک سلول پايه(a)يک جسم ارتجاعی  ۴ـ۳ شکل

در مختـصات   ه  كـ يك بـردار    يـ  یبه طول واقع   (y) ی در مختصات موضع   ١٨كهيك برداِر   ي ینسبت طول واقع  

                                                 
15 base cell 
16 local, microscopic 
17 global, macroscopic 
18 unit vector 



  سازی های همگن ی روش خانواده. ۳
 

٤٤  

y=/نيم؛ بنابراينام یم e  است كه آن رای كوچك تيكم،  (x) یكل x e ا ي=ey x]۱[. فـرض   ی سادگیبرا

 در یسـاز   همگـن ی هيبا استفاده از نظر.  وجود ندارد یا یها بار سطح   سلول یها  سوراخ یمرز داخل در  كه  م  يكن یم

 مـورد بحـث،   ی در مسأله. شده را محاسبه كرد  همگن ی حجم ی و بارها  یتانسور سخت توان   یم یمختصات موضع 

  ]:۳،۷،۸‐۱[دهد یمبه دست ها روابط زير را  تين كمي ای  محاسبهی برایساز  همگنی هينظر

)۳‐۱(  ( )
1

,
kl
pH

ijkl ijkl ijpq
qY

E E E dY
Y y

χ⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟⎜= − ⎟⎜ ⎟⎟⎜ ∂⎝ ⎠
∫x 

)۳‐۲(  ( )
1

,i i

Y

b f dY
Y

= ∫x  

H و   ی تانسور سخت  ijklEن روابط   يدر ا 
ijklE  شده اسـت    همگن ی تانسور سخت .fi  ِی بـار حجمـ    ی تانـسور  فـرم f 

 بـه صـورت   |Y|شده است و    همگن ی بار حجم  bi.  آن استفاده شده بود    ی بردار فرِم§ ۲‐۲‐۲ كه در بخش     است
1.

Y

Y dY= ) تانسور   .شود یف م يتعر ∫ )kl klχ χ= y   بـه دسـت     یر در مختصات موضع   ي ز ی  از حل معادله 

  :]۳،۷،۸‐۱[ديآ یم

)۳‐۳(  , V
kl
p i i

ijpq ijkl Y
q j jY Y

E dY E dY
y y y

χ ϕ ϕ
ϕ

∂ ∂ ∂
= ∀ ∈

∂ ∂ ∂∫ ∫  

ف يـ  تعر Y ی  محـدوده  ی اسـت كـه رو     یمتنـاوب  همـوار و     ی كـاف  ی بـه انـدازه     تمام توابعِ  ی مجموعه VYنجا  يدر ا 

  . هستندY-periodic یا به عبارتي  دارندY ی  برابر با ابعاد محدودهی تناوبی شوند و دوره یم

 همگن شده، معادالت تعادل جسم همگـن شـده در مختـصات             ی و بار حجم   ی تانسور سخت  ی اسبهپس از مح  

  :]۳،۷‐۱[دهد ین معادالت را نشان مي ا۴‐۳ ی رابطه. قابل حل خواهند بود یكل

)۳‐۴(  
0

, .
t

H k i
ijkl i i i i

l j

u v
E d b v d t v d v U

x x
∂ ∂

+ ∀ ∈
∂ ∂∫ ∫ ∫

Ω Ω Γ

Ω = Ω Γ  

 . آن اسـتفاده شـده بـود   ی بـردار فـرمِ § ۲‐۲‐۲ است كه در بخش t ی بار حجمی تانسور فرمِ tiن رابطه   يدر ا 

 یبـ ي تقر u0 . است یكينماتيرمكان مجاز س  يي تغ یها داني تمام م  ی  مجموعه Uز  ينجا ن ي، در ا  ۱‐۲ ی همانند رابطه 

  :]۱،۳[مي كه داری است به طور(u)رمكان ييدان تغياز م
)۳‐۵(  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 2, , , ,u u u u u= = + + +ex y x x y e x y e x y  

) يعني مسأله است ي مختصات كل تنها تابعu0توان ثابت كرد كه  يم ) ( )0 0,u u=x y x]۱.[  
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مراحـل   ،ستنديـ  ن ١٩ بـه هـم وابـسته      ی و كلـ   یمعادالت اسـتخراج شـده در مختـصات موضـع         با توجه به آن كه      

  :]۱[ر خواهد بوديب زي مسأله به ترتِیساز همگن

  .ی در مختصات موضع۳‐۳ ی انتگرالی عادلهه به كمك مي در سلول پاχ ی محاسبه . ۱

H ی محاسبه .2
ijklE و ib ۲‐۳ و ۱‐۳ به كمك روابط. 

 .ی در مختصات كل۴‐۳ تعادل ی هل معادليتشك .3

 ۳‐۳ ی ك بـار حـل معادلـه      يـ ل شـده باشـد      ي واحد تـشك   ی هيك سلول پا  ي تنها از    ی طراح ی اگر تمام محدوده  
  . حل شود۳‐۳ ی ه معادلهي هر سلول پاین صورت الزم است براير ايدر غ.  خواهد بودیكاف

  ها زسازهير ی شده ات همگنيخصوص ۳ـ۳ـ۳

 حـل  ۳‐۳ ی د ابتـدا معادلـه    يـ هـا با   زسازهي ر ی شده ات همگن ي خصوص ی  محاسبه یهمان طور كه گفته شد برا     

هـا   زسازهي ر ی شده ات همگن ي خصوص ۲‐۳ و   ۱‐۳بط  ن مقدار در روا   ي ا یگذاريسپس با جا  . ن گردد يي تع χشود و   

 یجه تانسور سـخت   ي و در نت    قابل حل است   یلي به صورت تحل   ۳‐۳ ی معادله یا هيدر مواد مركب ال   . محاسبه شود 

از يـ ن معادله معمـوالً ن يحل ادار   سوراخ یها زسازهيدر ر  .]۱،۶،۸[ قابل محاسبه است   یليبه صورت تحل  شده   همگن

 ی انتگرالـ ی  حـل معادلـه  ی محـدود بـرا  ین موارد معموالً از روش اجـزا   يدر ا .  دارد ی عدد یها به استفاده از روش   

 یابيـ  شود و سپس بـا درون      ی ابعاد مختلف سوراخ حل م     ی برا ۳‐۳ ی ن حالت، معادله  ي در ا  .شود ی استفاده م  ۳‐۳

 ].۱،۳[شـوند  یان مـ  ي ب یاح طر یرهاي از متغ  یا وستهيشده به صورت توابع پ      همگن ی تانسور سخت  یها هيج، درا ينتا

 به هم وابسته    یو مختصات كل  ) هي سلول پا  یبرا (ی در مختصات موضع   یساز با توجه به آن كه معادالت همگن      

  . ك بار حل شونديه فقط ي سلول پای برایمعادالت در مختصات موضعن ياست  ایستند كافين

شـده را     همگـن  یتانسور سخت  يیج نها يها نتا م و تن  يپرداز ی نم ۳‐۳ ی  حل معادله   و روندِ  ینجا به چگونگ  يدر ا 

 یبـرا . ميكنـ  یگـزارش مـ   هـای مـستطيلی      دار بـا سـوراخ     های سـوراخ    و ريزسازه  ۲‐ای مرتبه  برای مواد مرکب اليه   

  .دييمراجعه نما] ۸[و يا ] ۱[ج به ين نتاي به ایابي اطالع از روند دست

 ۲‐ای مرتبه ی مواد مرکب اليه شده تانسور سختی همگن ۱ـ۳ـ۳ـ۳

اسـتفاده کنـيم؛ مـاتريس سـختی      ν پواسـون ضـريب   و E ٢٠ ارتجـاعیِ ضـريب ای بـا     ن مـواد اگـر از مـاده       در اي 

  :]۱[ به ترتيب زير نوشته خواهد شدγ و µشده بر حسب متغيرهای  همگن
                                                 
19 coupled 
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٤٦  

)۳‐۶(  
( ) ( )

( )E
2

0

1 0 .
1 1

0 0 0

HD

γ µγν

µγν µ µ µγ
µ γµ ν

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= − +⎢ ⎥

− + − ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

  

  . سختی است فرم ماتريسِیDHکه در آن 

  :دوش میبيان  روابط زير اارتباط فرم تانسوری سختی با فرم ماتريسی آن ب

)۳‐۷(  
1111 11 1122 12

2222 22 1212 33

, ,

, .

H H H H

H H H H

E D E D

E D E D

= =

= =
  

هـا اسـتفاده نـشده و       ی نـرم بـه جـای سـوراخ          در حالتی به دست آمده که از مـاده         ۶‐۳ی   توجه کنيد که رابطه   

  مالحظـه گونه که همان  در ضمن. است٢١شده تکين تی همگنرفت ماتريس سخ طور که انتظار می    بنابراين همان 

 .باشد می ٢٢يکشده ناهمسان و ارتوتروپ  تانسور سختِی همگنشودمی

  های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ی ريزسازه شده تانسور سختی همگن ۲ـ ۳ـ۳ـ۳

مـستطيلی بـه    هـای    دار بـا سـوراخ     هـای سـوراخ     در ريزسـازه   ۳‐۳ی   تر گفته شد حل معادلـه      طور که پيش   همان

هـای تانـسور     شـود و درايـه     برای اين کار از روش اجزای محدود کمـک گرفتـه مـی            . گيرد صورت عددی انجام می   

بـا کمـک    . شـوند  های طراحـی بـه صـورت گسـسته محاسـبه مـی             شده به ازای مقادير مختلف متغير      سختِی همگن 

متغيرهـای  شده بر حـسب    همگنور سختیتوان از اين نتايج گسسته به يک تخمين پيوسته از تانس   يابی می  درون

 در اينجا از ذکر نتايج عددِی حل اجزای محدود خودداری و تنها توابِع نهايی به دسـت آمـده        .طراحی دست يافت  

ی بـه کـار     مادهپواسوِن ضريب ارتجاعی و ضريب     در اين روابط  . کنيمگزارش می ] ۱[يابِی اين نتايج را از     از درون 

  ]:۱[ استفاده شده است۳‐های درجه ای يابی از چندجمله  برای درونست و اν=0.3 و E=0.91رفته 

)۳‐۸(

1111

1212

2222

1.035 0.195 0.448 0.179 0.832 0.467 0.086 0.195 0.682 0.041

0.313 0.121 0.121 0.176 0.270 0.176 0.008 0.275 0.275 0.008

1.035 0.448 0.195 0.467 0.832 0.179 0.041 0.682 0.1
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 از متغيرهای طراحی اسـت کـه بـه    ۳‐اِی درجه های پايه ای   حاوی چندجمله  Cبردار   یعملگرهاروابط  ن  ر اي د

←                                                 
20 elasticity modulus (Young’s modulus) 
21 singular 
22 orthotropic 
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  :گردد شکل زير تعريف می

)۳‐۹(  2 2 3 2 2 31 .
T

a b a ab b a a b ab b⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦C  

گونـه کـه      اسـت؛ ضـمناً همـان      يکشده ارتوتروپ  شود که در اينجا نيز تانسور سختِی همگن        به سادگی ديده می   

  .ستندني حساس b و aمتغيرهای تعويض شده نسبت به  های تانسور سختِی همگن درايهرفت  انتظار می

   مسألهیساز نهيبه ۴ـ۳ـ۳

زسـازه، تانـسور    ي ر ی شـده   مشخـصات همگـن    ی  پس از محاسبه   یساز ر كه گفته شد در روش همگن      طو همان

 یا هيـ در صورت استفاده از مواد مركـب ال      . شود یان م ي ب ی طراح یرهاي از متغ  یشده به صورت تابع     همگن یسخت
 و  aرهـا   ين متغ ي، ا یليط مست یها دار با سوراخ    سوراخ یها زسازهي و در صورت استفاده از ر      θ و   µ و   γرها  ين متغ يا

b   و θ  را یلي مـستط  یهـا  دار بـا سـوراخ      سـوراخ  یهـا  زسـازه ي بـا ر   یا  حل مسأله  اِتييجزن بخش   ي در ا  . خواهند بود  

ای را بـا توجـه بـه روابـط ايـن             روند مشابه ست   ا ی كاف یا هي با مواد مركب ال    یا مسألهحل   یبرا. ميده یح م يتوض

  .گيريم مدل مواد پی

ــرا را كــه۶‐۲ ی مــسأله ــا فــرض اســتفاده از . ميريــگ یان شــد را در نظــر مــيــ پخــش مــواد بیهــا  روشی ب ب

ن ي و همچنــی طراحــیهــا ريــ بــا متغی تانــسور ســختی ، رابطــهیلي مــستطیهــا دار بــا ســوراخ  ســوراخیهــا زســازهير

  :ر خواهد بودي به شكل ز۶‐۲ ی  مجاز در مسألهی سختی تانسورهای مجموعه

)۳‐۱۰(  
( )

( ){ }ad

, ,

, , 0 , 1

ijkl ijkl

ijkl

E E a b

E a b a b

θ

θ

=

= ≤ ≤E
  

ن حالـت هركـدام از      يـ در ا . شـود  ی مـسأله اسـتفاده مـ      یكيل مكـان  يـ  تحل ی محـدود بـرا    یمعموالً از روش اجـزا    

ــ پایهــا ســلول  یكيات مكــاني آن، خــصوصیكيات مكــانيشــود كــه خــصوص یك المــان محــدود مــدل مــ يــه بــا ي

 المـان محـدود     N دارد، اگـر از      یر طراح يه سه متغ  يبا توجه به آن كه هر سلول پا       . ه است ي سلول پا  ی شده همگن

)N 3استفاده شود مسأله ) هيسلول پا×Nخواهد داشتیر طراحي متغ .  

) ی ام با رابطه‐e در المان   ی نسب یچگال )1e e ea bρ =  در مـسأله  ید حجمين قيقابل محاسبه است بنابرا−

  :ر در خواهد آمديبه شكل ز

)۳‐۱۱(  ( ) 0
1

1
N

e e e
e

V a b V V
=

= − ≤∑  

  :مي دار،مي كنیسي بازنوبا توجه به نكات باال را ۶‐۲ ی حال اگر مسأله
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)۳‐۱۲(  
( )

1

0
1

( )min

subject to ( ) ( ),

and 1 0 1

0 1

1 0 1

0 1

1 0

e e eu U ,a ,b ,
e ,...,N

E

e

e

e

e

N

e e e
e

l u

a u,v l v v U

a , e ,...,N

a , e ,...,N

b , e ,...,N

b , e ,...,N

a b V V

θ∈
=

=

= ∀ ∈

− ≤ =

− ≤ =

− ≤ =

− ≤ =

− − ≤∑
  

  :شود یر نوشته مين مسأله به صورت زي ایتابع الگرانژ برا

)۳‐۱۳(  
( ) { } ( )

( ) ( ) ( ){ }

0
1

1

( , ) ( ) 1

1 ( ) 1 0

N

E e e e
e

N
a a b b
e e e e e e e e

e

l u a u u l u a b V V

a a b bλ λ λ λ

=

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − − + Λ − − +
⎢ ⎥⎣ ⎦

− + − + − + − =

∑

∑

L

  

رمكــان مجــاز ييدان تغيــك ميــ uتوجــه شــود كــه . ]۱۰[د تعــادل اســتيــ قیب الگرانــژ بــراي ضــرuكــه در آن 

نـسبت بـه     L ی بـرا  يیستايـ ط ا يشـرا . شـود  ی محدود محاسبه مـ    یدان توسط روش اجزا   ين م يا.  است یكينماتيس

  :شود یر منجر مي زوابط به ر(ae,be,θe) ی طراحیرهايمتغ

)۳‐۱۴(  ( )
0, 1,...,a a

e e e e
e

l u
bV e N

a
λ λ

∂
−Λ − + = =

∂
  

)۳‐۱۵(  ( )
0, 1,...,b b

e e e e
e

l u
aV e N

b
λ λ

∂
−Λ − + = =

∂
  

)۳‐۱۶(  ( )
0, 1,...,

e

l u
e N

θ
∂

= =
∂

  

  :]۱[ر خواهند بوديتاكر به قرار ز‐ط كانين شرايهمچن

)۳‐۱۷( 

( )

( )

( )

( )

( ) ( )0 0
1 1

0, 0, 0, 1,...,

1 0, 1 0, 0, 1,...,

0, 0, 0, 1,...,

1 0, 1 0, 0, 1,...,

1 0, 1 0, 0,

a a
e e e e

a a
e e e e

b b
e e e e

b b
e e e e

N N

e e e e e e
e e

a a e N

a a e N

b b e N

b b e N

a b V V a b V V

λ λ

λ λ

λ λ

λ λ

= =

− = − ≤ ≥ =

− = − ≤ ≥ =

− = − ≤ ≥ =

− = − ≤ ≥ =

⎡ ⎤
⎢ ⎥Λ − − = − − ≤ Λ ≥
⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑

  

ن يبنـابرا . انـد  روابط ظـاهر شـده   در ی طراحیرهايشود مشتقات تابع هدف نسبت به متغ   یده م يطور كه در د    همان

  . ميكنل يتحلمسأله را حساسيت  ن مرحله الزم استيدر ا
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  تيل حساسيتحل ۱ـ۴ـ۳ـ۳

ن يبـد .  شود یسي بازنو ی طراح یرهاي از متغ  یت ابتدا الزم است تابع هدف به صورت تابع        يل حساس ي تحل یبرا

)ب  يترت )l u    به شكل ( ), , , 1,...,e e el a b e Nθ  متوسـط و معـادالت تعـادل در         ینرمـ . شـود  ی بازنوشـته مـ    =

  :]۱۰[نديآ یر در مي محدود به شكل زیروش اجزا
)۳‐۱۸(  ( )

1,...,

, , , where  solves :T
e e e

e N

l a b θ
=

= =f u u Ku f  

 كل سـازه    یس سخت ي ماتر Kس  ي ماتر . هستند ٢٣یا  گره یها رويرمكان و ن  ييب بردار تغ  ي به ترت  f و   uنجا  يدر ا 

  :وشتتوان ن ی كه میشود به طور ی محدود ساخته میها  المانی سختیها سي ماتریبند جمعاست كه از 

)۳‐۱۹(  ( )
1

, ,

N

e e e ee
a b θ

=
=K KA  

  .دود است محی اجزایبند جمع عملگر Aكه در آن 

 ٢٤یروش الحـاق   مـشتقات تـابع هـدف،        ی  محاسـبه  یها برا  ن روش ي از كارآمدتر  یكي ی توپولوژ یساز نهيدر به 

ت يل حـساس  يـ  تحل ین روش برا  ينجا از ا  يدر ا ]. ۱۰[شوند یح محاسبه نم  ياست كه در آن مشتقات به صورت صر       

 برابِر صفر   ك تابعِ ي را با اضافه كردن      ی نرم ن منظور ابتدا تابع   يبه ا . ميكن ی استفاده م  ی نرم یساز  حداقل ی مسأله

  ]:۱۰[ميكن ی میسيبازنو
)۳‐۲۰(  ( ), , ( ),T T

e e el a b θ = − −f u u Ku f  

 باال نسبت ی  از رابطه یريگ پس از مرتب كردن و مشتق     .  است یقي ثابِت حق  یاريبرداِر اخت ك  ي uكه در آن    

  :ميرس یر مي زی  به رابطهaeبه 

)۳‐۲۱(  ( ) .T T T

e e e

l
a a a
∂ ∂ ∂

= − −
∂ ∂ ∂

u K
f u K u u  

0T ی  معادلهی شهي رuب اگر ين ترتيبه ا T− =f u Kم داشتي باشد؛ خواه:  

)۳‐۲۲(  .T

e e

l
a a
∂ ∂

= −
∂ ∂

K
u u  

0T ی معادله T− =f u K ی  قابـل توجـه آن اسـت كـه معادلـه           ی نكتـه . شـود  یده مـ  يـ  نام ی الحـاق  ی  معادله 
u=شـود    یجـه مـ   ي نت ین بـه راحتـ    يه معـادالت تعـادل اسـت و بنـابرا         يقـاً شـب   يدق متوسـط    ی نرم یبرا یالحاق u 
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 یتـوان مـشتق نرمـ    یب مـ يـ ن ترتيبه همـ ]. ۱۰[)اج داردي احتیشتري به محاسبات بی الحاقی معموالً حل معادله (

  :نوشتتوان  یت ميز حساب كرد و در نهاي نی طراحیرهايگر متغيمتوسط را نسبت به د

)۳‐۲۳(  ; ; .T T T

e e e e e e

l l l
a a b b θ θ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= − = − = −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

K K K
u u u u u u  

 ی بـه صـورت تـابع      یسـاز   همگـن  ی  كـل در مرحلـه     یس سـخت  يجه ماتر ي و در نت   ید كه تانسور سخت   يتوجه كن 

 ی طراحـ  یرهـا ي كل نسبت به متغ    یس سخت ين مشتقات ماتر  ياند و بنابرا   ف شده ي تعر ی طراح یرهايوسته از متغ  يپ

ن شده است   ي مع ی طراح یرهاين مرحله با توجه به آن كه مشتقات تابع هدف نسبت به متغ            يدر ا . باشند ین م يمع

  . متحرك استفاده كردیها ا از روش مجانبي ینگيار بهي از روش مع،یساز نهيتم بهيبه عنوان الگورتوان  یم

  ینگيار بهياستفاده از روش مع ۲ـ ۴ـ۳ـ۳

aپارامتر 
eB۱،۱۰[ميكن یف مير تعري را به شكل ز[:  

)۳‐۲۴(  / , 1,..., .a
e e e

e

l
bV e N

a

⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟= Λ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜∂⎝ ⎠
B  

  :ميدار ۱۴‐۳ ی ف از رابطهين تعرياستفاده از ابا 

)۳‐۲۵(  1 , 1,..., .
a a

a e e
e

e e e e

e N
bV bV
λ λ

= + − =
Λ Λ

B  

0يعنی   ae ِیانير م يدر مقاد  1ea<  هـستند و بنـابر روابـط        25رفعـال يغر  يـ ن متغ يـ  ا یبرا یا  ط جعبه يشرا،  >

0a شود یجه م ي بالفاصله نت  ۱۷‐۳ a
e eλ λ= 1aشـود     یجه مـ  ينت) ۲۵‐۳(ز  ن حالت ا  يدرا. =

e =B .    حـال اگـر

   كوچـك شـود  aeر يـ  متغمقـدار  e المـان  درنـه، الزم اسـت   يط بهيدن بـه شـرا   ي رس یام، برا ‐kم در گام    يفرض كن 

0aن حالت   يدر ا . رفعال خواهد بود  ي غ يی و شرط حد باال    ae<1م داشت   يآنگاه خواه 
eλ توجه به آن كـه     و با    =

0a
eλ 1a مي دار است مثبت   یمقدار ΛbeVe و   ≤

e ≥B . ش  يب در هنگام افزا   ين ترت يبه همae م داشت  ي خواه

1a
e ≤B .   افتني ی برا ،ن بحث يبا توجه به ا ae    است مقـدار پـارامتر     یها در هر مرحله كاف  a

eB      را در هـر المـان 

aاگر  . ميسه كن يك مقا يمحاسبه و با عدد     
eB ر  يـ  متغ د مقـدار  يـ ك باشـد با   يـ تـر از      كوچكae  یعنـ ي ابـد يش ي افـزا 

( )1 1k k
e ea a ζ+ = a كه   ی و در صورت   +

eB ر  يمقدار متغ د  يك باشد با  يتر از     بزرگae   ا بـه عبـارت     ي ابدي كاهش

)گر  يد )1 1k k
e ea a ζ+ = aاگر  . −

eB   ر  يمقدار متغ ر در   يي به اعمال تغ   یازيك شد ن  يبرابرae ن يـ در ا . ]۱[ستي ن

                                                 
25 inactive 
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ر ن بحـث و بـا در نظـ        ي ا ی هيبر پا . شود  یده م ي نام 26یحد حركت ن شده است كه     ييش تع يك مقدار از پ   ي ζ عبارات

  در هــر گــام توســط بندســو وی طراحــی بهبــود پارامترهــایر بــرايــ زی  رابطــهae≤1≥0 یا ود جعبــهيــگــرفتن ق

  :]۱۱[ ارائه شده استهمکارانش

)۳‐۲۶(

1

,

, ,

,

min{(1 ) ,1} if ( ) max{(1 ) ,0}

( ) if max{(1 ) ,0} ( ) min{(1 ) ,1}

max{(1 ) ,0} if ( ) min{(1 ) ,1}

k
e

k k a k k
e e e e

k a k k k a k k
e e e e e e

k k a k k
e e e e

a

a a a

a a a a

a a a

η

η η

η

ζ ζ

ζ ζ

ζ ζ

+ =

⎧⎪ + ≤ −⎪⎪⎪⎪ − ≤ ≤ +⎨⎪⎪⎪ − ≥ +⎪⎪⎩

B

B B

B

  

  ريف زيب با تعرين ترتيبه هم

)۳‐۲۷(  / , 1,..., .b
e e e

e

l
aV e N

b

⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟= Λ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜∂⎝ ⎠
B  

  :افتي دست be یر طراحي متغیر براي زیجيتوان به طرح بهبود تدر یم

)۳‐۲۸(

1

,

, ,

,

min{(1 ) ,1} if ( ) max{(1 ) ,0}

( ) if max{(1 ) ,0} ( ) min{(1 ) ,1}

max{(1 ) ,0} if ( ) min{(1 ) ,1}

k
e

k k b k k
e e e e

k b k k k b k k
e e e e e e

k k b k k
e e e e

b

b b b

b b b b

b b b

η

η η

η

ζ ζ

ζ ζ

ζ ζ

+ =

⎧⎪ + ≤ −⎪⎪⎪⎪ − ≤ ≤ +⎨⎪⎪⎪ − ≥ +⎪⎪⎩

B

B B

B

  

د متناسب با حـد     ي با 28كنوايتم  يك الگور ي به   یابي  دست ی است كه برا   27دهنده  ك عامل كاهش  ي ηن جا   يدر ا 

  . ]۱،۳[انتخاب گردد (ζ) یحركت

a ی  محاسـبه  ید بـرا  يـ آ  ی بـر مـ    ۲۷‐۳ و   ۲۴‐۳ابـط   وهمان طـور كـه از ر      
eB   و b

eB  ب  ي، ضـرΛ    ب ي كـه ضـر

م يكن  ی استفاده م  ی داخل ی ك حلقه يب از   ين ضر ي ا ی  محاسبه یبرا. ن باشد يد مع يد حجم است با   ي ق یالگرانژ برا 

0V(د حجم   يم كه ق  يكن  ی محاسبه م  ی را طور  Λو   V≤ (    0م  ي داشـته باشـ    یعنـ يفعال باشـد؛V V=]۱،۳[ .  بـا

∂0Vگـر  يا بـه عبـارت د    يـ  نسبت معكوس دارد     V با   Λشود كه     ی مشخص م  یحت به را   توجه یكم <∂Λ .  بـا

  :]۱[ر استفاده نموديب زي از روش نصف كردن به ترتیتوان به راحت ی مΛافتن ي ین نكته برايتوجه به ا

0  مناسبی هيدو مقدار اول }۱{
minΛ  0و

maxΛ؛ميريگ یرا در نظر م  

)  :ميكن یر محاسبه ميرا به قرار ز Λm پارامتر mدر هر گام مانند  }۲{ )0 01
2

m
min maxΛ = Λ + Λ 

                                                 
26 move limit 
27 damping factor 
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 محاسبه ارائه شده و با استفاده از روابط Λ=Λmرا با فرض ) هاbe و هاae (ی طراحیرهايمتغ }۳{

 .ميآور ی را بدست م(V) یكرده و سپس حجم كل مواد مصرف

Λ0 یجه به حجم محاسبه شده پارامترهابا تو }۴{
min و Λ0

maxميكن یر ِبروز ميب زي را به ترت: 
1

0

1
0

if then

if then

m m
max

m m
min

V V

V V

+

+

⎧ < Λ = Λ⎪⎪⎪⎨⎪ > Λ = Λ⎪⎪⎩
  

0Vاگر  }۵{ V δ−   .ميگرد ی برم۲ن صورت به گام ير ايافته است؛ در غيتم خاتمه ي الگور≥

د متناسـب بـا   يـ  باδتم، ي الگوریداريفظ پا حیبرا. د حجم استي قی قابل قبول برایك حد خطا ي δنجا  يدر ا 

ζ      د يـ با) يـی شتر همگرا يـ جه سـرعت ب   يو در نت  ( باالتر   ی حدود حركت  ی برا یك قانون كل  ي انتخاب شود؛ به عنوان

  .]۱[ را بزرگتر انتخاب نمودδد حجم را آزادتر كرد و يق

تم يب در هــر گــام از الگــوريــن ترتيــبــه ا. مي كــردی را بررســb و a یرهــاي متغبهبــود دادِن ی نجــا نحــوهيتــا ا

مقـدار   ی  محاسـبه یاكنـون بـه چگـونگ     . ميها محاسبه كنـ    زسازهيها را در ر     سوراخ ی نهيم ابعاد به  ي قادر یساز نهيبه

از آنجا كه تانـسور     . ه است ي سوراخ در سلول پا     چرخشِ ی هيگر زاو  انيم كه ب  يپرداز یمدر هر گام     θر  يمتغ ی نهيبه

  ]:۱۲[ابدي یر دوران مي زی ف تانسورها مطابق رابطهيطبق تعر است، یت تانسوريك كمي یسخت
)۳‐۲۹(  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ,G H

ijkl e e e ip e jq e kr e ls e pqrs e eE a b a a a a E a bθ θ θ θ θ=  

Gبطه  ن را يدر ا 
ijklE  كـه    ی اسـت در حـال     یشده در حالـت عمـوم        همگن ی تانسور سخت H

pqrsE    ی تانـسور سـخت 

 مختــصات ین محورهــاي بــیايــزوا ٢٩ی هــادیهــا نوسي كــسهــاaij . اســت(θe=0)ه يــشــده در حالــت اول همگــن

 یولـ ] ۳[ اسـتفاده كـرد    یاضـ ي ر یزير   برنامه یها  ز روش توان ا   ینه م ي چرخش به  ی هيافتن زاو ي ی برا ].۱۲[هستند

 عمل ی و دركی حسیها اري ندارند و بر اساس مع    یاضي ر ی هين كه پا  يز وجود دارند كه با ا     ي ن یتر   ساده یها  روش

 ی هيـ  چـرخش هـر سـلول بـا زاو         ی هيـ هـا انطبـاق زاو      ن روش يـ  از ا  یكـ ي. دهند  ی ارائه م  یج قابل قبول  يكنند، نتا   یم

 یها ريد متغير جديافتن مقاديتوان پس از  یب در هر گام م   ين ترت يبه ا .  تنش در آن سلول است     یل اص یها  محور

a   و b   تنش را در هر المـان محاسـبه كـرد و مقـدار               ی اصل ی محورها ی هي زاو یها، به راحت    افتِن تنش ي و θ   در آن 

  .]۱[المان را به دست آورد
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 بحــث مربــوط بــه روش ی  خاتمــهینجــا بــرايدر ا

ــمع ــيار بهي ــور ینگ ــودار الگ ــتم اي، نم ــه ي ن روش را ب

  .ميده ی ارائه م۵‐۳ تر در شكل صورت كامل

   متحركیها استفاده از روش مجانب ۳ـ ۴ـ۳ـ۳

ا يـ  متحـرك    یهـا  روابط مربوط به روش مجانـب      

MMA   ۳۳‐۲روابط  (رائه شده اند    ا§ ۲‐۲‐۵‐۲ در 

شود كه با    یده م ين روابط د  ي به ا  یبا نگاه ). ۳۴‐۲و  

ــه متغ   ــسبت ب ــابع هــدف ن ــايداشــتن مــشتقات ت  یره

ــ یطراحــ  ین روش بــرايــتــوان از ا ی مــی بــه راحت

با توجـه بـه آن كـه مـشتقات          .  استفاده كرد  یابي نهيبه

ــ   ــدف پ ــابع ه ــر در بخــش تحل  شيت ــت ــساسي ت يل ح

ن روابـط و    ياند و همچنـ    همحاسبه شد ) §۱‐۴‐۳‐۳(

ــور ــ نMMAتم روش يالگـ آورده § ۲‐۲‐۵‐۲ز در يـ

ن روش  يـ تم ا يرامـون الگـور   ي پ یشتريـ ح ب ي توضـ  ،شده

  . ميده یمن

  

  SIMPروش  ۴ـ۳

هـا    ك سـازه  يـ  توپولوژ یسـاز   نـه ي به  در هـا   ن روش ين حال پركاربردتر  ين و در ع   يتر   از ساده  یكي SIMPروش  

شـود و     همسان تعريف می   ی پخش موادِ   وپولوژی به وسيله   ت SIMPسازی در روش     برخالف روش همگن  . است

  . ]۴[گيرد  قرار میISEهای  ی توپولوژی بنابراين توپولوژی به دست آمده در دسته

  مدل مواد ۱ـ۴ـ۳

 مـدل كـردِن تانـسور       ی بـرا  یا ن رابطـه  ي مجـاز و همچنـ     ی سـخت  ی تانسورها ی  مجموعه ۱‐۱‐۳‐۲در بخش   

ن نحـو   يـ  كـه بـه ا     یكـه مـسائل   م  ين اشـاره كـرد    يهمچنـ ). ۷‐۲ ی طهراب( ارائه شد    ISE یها ی در توپولوژ  یسخت

  
 ی  در خانواده ینگيار به يم مع تينمودار الگور  ۵ـ۳ شکل
  یساز  همگنیها روش

 به كمك روش اجزاي محدودتحليل

آيا جواب همگرا 
 شده؟

 مقداردهي اوليه

 پايان

 ي تابع هدف محاسبه

 يح طرايرهايمحاسبه و بهبود متغ

  ضريب الگرانژمحاسبه و بهبود 
 (Λ) قيد حجم 

قيد حجم فعال آيا 
 است؟

 خير

 خير

 آري

 آري

 نمايش نتايج
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وسـته مـشكالت خـاص    ي ناپیرهـا يحـل مـسائل بـا متغ   . وسته هستندي ناپیرهايشوند جزء مسائل با متغ  یف م يتعر

ن يـ  خاِص ایها ك، استفاده از روشي توپولوژیساز نهياد در مسائل بهي ز یرهايبا توجه به تعداد متغ     خود را دارد و   

در روش  ]. ۶[همچنـين ايـن نـوع مـسائل در حالـت کلـی جـواب ندارنـد                . ستيـ مسائل چندان مقرون بـه صـرفه ن       

SIMP ی معرفـ ٣٠مـه يك تـابِع جر يـ شود و سـپس   ین ميگزيوسته جا يك مدل مواد پ   يوسته با   ين مدل مواد ناپ   ي ا 

 در η ی وسـته ي تـابِع ناپ یاب بـه جـ  يـ ن ترتيـ به ا. ]۱،۱۰[وسته سوق دهديها را به سمت حالت ناپ شود تا جواب  یم

ن يوسـته بـ  يم كه به صـورت پ يده ی را قرار مξ ی وستهي، تابِع پ)ك باشديا يتواند صفر   یكه تنها م  ( ۷‐۲ ی رابطه

) ی تانـسور سـخت    ی مـواد بـرا    یحال با فـرض همـسان     . كند یك حركت م  يصفر تا    )ijklE   مطلـق    ی و چگـال ( )ρ 

  :]۱[توان نوشت یم

)۳‐۳۰(  

( ) ( )

( ) ( )

( ) [ ]

0

0.

0 1

ijkl ijklE E ,

,

,

ξ

ρ ξ ρ

ξ

= ⋅

=

∈

x x

x x

x

  

0 روابطن  يدر ا 
ijklE   0 وρ  همسان هستند كـه از آن در        ی ك ماده ي مطلِق   ی و چگال  یب تانسور سخت  ي به ترت 

  .است) گرِ مختصات مسأله نشان( بردار مكان x=(x1,x2)ن ي همچن. استفاده خواهد شدنهي بهی ساختمان سازه
 ضـريب بـه جـاي تانـسور سـختي،     توان بدون اعمال محدوديت بر مـسأله،        با توجه به همسان بودنِ مواد مي      
ي اول از مجموعـه روابـط    بدين ترتيب به جاي رابطه    . هاي طراحي بيان كرد     ارتجاعي را به صورت تابعي از متغير      

  :ي زير را جايگزين نمود توان رابطه  مي30‐3
)۳‐۳۱(  ( ) ( ) 0E Eξ=x x  

سـت    ي همـساني     ارتجاعيِ ماده  ضريب E0 ارتجاعي براي مدل مواد تعريف شده در مسأله و           ضريب Eكه در آن    
  .شود ي بهينه از آن ساخته مي كه سازه

 ی چگـال  از تـابعِ تـوان  ی مـ ξ  تـابعِ ی بـه جـا  د كـه يآ ی بر م۳۰‐۳ روابِط  ی  مجموعه ازو سوم    دوم   یها از رابطه 

 ی مرز یها  ها به سمت حالت      سوق دادِن جواب   یطور كه گفته شد، برا      ن حال همان  يبا ا .  كرد استفاده (ρ) ینسب

ون توابـع    تـا كنـ    یانيـ  م یهـا   مـه كـردِن جـواب     ي جر یبرا. ميمه كن ي را جر  یاني م یها  ك الزم است جواب   يصفر و   

 كه هنوز  یشنهادين تابِع پ  ينخست. ]۱۵‐۱۳[ بر رفتار مسأله دارند    یرات متفاوت يشنهاد شده است كه تأث    ي پ یمتفاوت

  :]۱،۶،۱۰[شود یف مير تعريب زيرود به ترت یمه به شمار مين روِش جريهم پركاربردتر
                                                 
30 penalty function 
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)۳‐۳۲(  pξ ρ=  

 كـه بـا كمـك روابـط     یمـدل مـواد  د كـه    يتوجه داشته باشـ   . ك است يتر از      بزرگ یقيك عدد حق  ي pنجا  يدر ا 

ن روش را روش مـواد  يـ ل ايـ ن دليبه همـ  (]۶،۱۶[ستين یك مدل واقع يشود    یف م ي تعر ۳۲‐۳و   ۳۱‐۳،  ۳۰‐۳

 را در pتـوان حـدود مجـاز تـواِن      یمـ  iiiكمانياشتر‐نين وجود با استفاده از حدود هاش  يبا ا ). دندينام  ی م یمصنوع

 ی ك مـاده  يـ كننـد كـه در آن         یف مـ  يتعررا   یا  كمان، محدوده ياشتر‐نيحدود هاش .  به دست آورد   ۳۲‐۳ ی رابطه

 .]۱۷[اشـد ب همـسان را داشـته       ی ك ماده يات  يتواند خصوص   ی و همسان، م   ی خط ی  دو ماده  مركب ساخته شده از   

  ]:۱۰،۱۸[ف كردي تعری در مسائل دوبعدp توان یر را براي زی توان محدوده ین حدود ميبا كمك ا

)۳‐۳۳(  { }0 0

2 4
max ,

1 1
p

ν ν
≥

− +
  

0 آن بـا  یه است كـه تانـسوِر سـخت      ي همساِن اول  ی  ماده پواسونِب  ي ضر ν0كه در آن    
ijklE  بـا  . نـشان داده شـد 

0 اسـت كـه مربـوط بـه          p=3.0،  ۳۲‐۳ی   ان در رابطـه    تـو  ن مقداِر مجـازِ   يتر ن رابطه كوچك  يتوجه به ا   1
3ν = 

  . انتخاب شود3.0تر از  د بزرگي همواره باpن روش ين در ايبنابرا. باشد یم

در ايـن   . شـود   عمومـاً از روش اجـزای محـدود کمـک گرفتـه مـی              SIMPبرای حل معادالت تعادل در روش       

شود و بنابراين هر المان يک متغير طراحی خواهـد   ل هر المان ثابت فرض میحالت معموالً چگالِی نسبی در داخ   

هـای   الزم به ذکر است که در عمل برای جلوگيری از ناپايدار شـدِن فراينـد حـِل اجـزای محـدود، چگـالی                      . داشت

  :وندش ای به شکل زير اصالح می به اين منظور قيود جعبه. تر از صفر اختيار شوند نسبی بايد اکيداً بزرگ
)۳‐۳۴(  0 1minρ ρ< ≤ ≤  

را ) های نسبی  چگالی( کوچک است که حد پايينِی متغيرهای طراحی          يک عدد ثابت و نسبتاً     minρدر اين رابطه    

  .کند معين می

  سازِی مسأله بهينه ۲ـ۴ـ۳

   .سازی است  بسيار شبيه روش همگنSIMPسازی در روش  فرايند بهينه

  :آيد  به شکل زير در میSIMPقيد حجمی در روش 

)۳‐۳۵(  0
1

N

e e
e

V V Vρ
=

= ≤∑  

 بـه صـورت زيـر بازنوشـته         SIMPسـازِی نرمـی در روش        ی حـداقل    مـسأله  ۳۵‐۳ و   ۳۴‐۳با توجه به روابـط      

  :شود می
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)۳‐۳۶(  
1

0
1

( )min

subject to ( ) ( ),

and 1 0 1

0 1

0

eu U ,
e ,...,N

E

e

min e

N

e e
e

l u

a u,v l v v U

, e ,...,N

, e ,...,N

V V

ρ

ρ

ρ ρ

ρ

∈
=

=
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− ≤ =

− ≤ =

− ≤∑

  

  :ن خواهد شدو تابع الگرانژ به شکل زير بيا

)۳‐۳۷(  
( ) { }

( ) ( ){ }

0
1

1

( , ) ( )

1 0

N

E e e
e

N

e min e e e
e

l u a u u l u V V

ρ ρ

ρ

λ ρ ρ λ ρ

=

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − − + Λ −
⎢ ⎥⎣ ⎦

+ − + − =

∑

∑

L

 

. ]۱۰[شـود   ضريب الگرانژ برای قيد تعادل است که توسط روش اجزای محدود محاسـبه مـی               uدر اينجا نيز    

  :شود  نسبت به متغيرهای طراحی توسط معادالت زير بيان میLط ايستايی برای شراي

)۳‐۳۸(  ( )
0, 1,...,e e e

e

l u
V e Nρ ρλ λ

ρ
∂

+ Λ − + = =
∂

  

  :شوند ي روابط زير نمايش داده مي تاكر به وسيله‐شرايط کان

)۳‐۳۹( 
( )

( )

0 0
1 1

0, 0, 0, 1,...,

1 0, 1 0, 0, 1,...,

0, 0, 0,

e min e min e e

e e e e

N N

e e e e
e e

e N

e N

V V V V

ρ ρ

ρ ρ

λ ρ ρ ρ ρ λ

λ ρ ρ λ

ρ ρ
= =

− = − ≤ ≥ =

− = − ≤ ≥ =

⎡ ⎤
⎢ ⎥Λ − = − ≤ Λ ≥
⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑

  

سـازی بـه تحليـل حـساسيت نيـاز       آيد در اين روش نيز هماننـد روش همگـن          گونه که از روابط باال برمی       همان

با ترتيبی مشابه بخـش   . کنيم  ی مشتقات تابع هدف در اينجا نيز از روش الحاقی استفاده می             برای محاسبه . داريم

  :ی زير را استخراج نمود توان معادله  به راحتی می۱‐۴‐۳‐۳

)۳‐۴۰(  T

e e

l
ρ ρ
∂ ∂

= −
∂ ∂

K
u u  

هـای    دِی مـاتريس  بنـ    ماتريِس سختِی کـل سـازه اسـت کـه از جمـع             Kای و      بردار تعييرمکان گره   uکه در آن    

ی ماتريس سـختِی کـل        توان رابطه   با توجه به مدل مواد ارائه شده می        .آيد  های محدود به دست می      سختِی المان 

  :را با متغيرهای طراحی به صورت زير نوشت

)۳‐۴۱(  
1

N

p
e ee

ρ
=

=K KA  
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  :]۱۰،۱۶[تر کرد را ساده) ۴۰‐۳(توان  با توجه به اين رابطه، می

)۳‐۴۲(  1 .p T
e e

e

l
pρ

ρ
−∂

= −
∂

u K u  

تـر   هـای نـسبی همـواره کوچـک     شود که مـشتق تـابع نرمـی نـسبت بـه چگـالی       می مشاهده   ۴۲‐۳ی   در رابطه 

باعـث  ) کـم کـردِن چگـالی نـسبِی المـان     (اين بدان معناست که برداشتِن ماده از يـک المـان          . مساوی صفر است  

عالوه بر اين مشتقاِت نرمی موضعی هستند بـه ايـن           . شود می) کمتر شدِن سختِی سازه   (بيشتر شدِن نرمِی سازه     

بـا  . شـود  ی مشتق ظاهر مـی     های نسبی تنها خصوصيات المان مربوطه در رابطه        برای هرکدام از چگالی   معنی که   

 (u)ديگر بـه طـور ضـمنی در بـردار تغييرمکـان          های   توان گفت که در اين رابطه خصوصيات المان        اين وجود می  

تـوان از روش معيـار بهينگـی يـا           از اين پس با داشتن مشتقات تـابع هـدف مـی            به هر صورت     ].۱۰[اند لحاظ شده 

MMAسازی استفاده کرد  برای بهينه .  

  استفاده از روش معيار بهينگی ۱ـ۲ـ۴ـ۳

 وجـود دارد،    SIMPسازی و روش     همگنبا توجه به شباهت زيادی که بين الگوريتم معيار بهينگی در روش             

  .کنيم در اين بخش تنها روابط مربوطه را بازنويسی می

eپارامتر اگر 
ρB ۱۰،۱۶[کنيم را به شکل زير تعريف[  

)۳‐۴۳(  / , 1,..., .e e
e

l
V e Nρ

ρ

⎛ ⎞∂ ⎟⎜ ⎟= − Λ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜∂⎝ ⎠
B  

ــا اســتداللی مــشابهِ  ــرای چگــالی   مــی§ ۲‐۴‐۳‐۳ ب ــدريجِی زيــر را ب ــود ت ــوان طــرِح بهب ــه   ت ــسبی ارائ هــای ن

  :]۱۰،۱۶[داد
)۳‐۴۴(
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,
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,
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( ) if max{(1 ) , } ( ) min{(1 ) ,1}
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e
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e min e e e min
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ρ ζ ρ ρ ρ ζ ρ

ζ ρ ζ ρ ρ

+ =

⎧⎪ − ≤ −⎪⎪⎪⎪ − ≤ ≤ +⎨⎪⎪⎪ + + ≤⎪⎪⎩

B

B B

B

  

توان الگوريتم ارائـه      نيز می  Λی   برای محاسبه .  هستند ۲‐۴‐۳‐۳پارامترهای به کار رفته دقيقاً مشابه بخش        

 نيـز   SIMPنتيجتـاً نمـودار الگـوريتم معيـار بهينگـی در روش             . ]۱،۱۰،۱۶[را به کار گرفـت    § ۲‐۴‐۳‐۳شده در   

  .باشد  می۲‐۳منطبق با شکل 
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  MMAاستفاده از  ۲ـ ۲ـ۴ـ۳

 و منفـی بـودِن   ۲۴‐۳ی  بـا توجـه بـه رابطـه    . شـوند   بسيار ساده مـی SIMP در تلفيق با روش MMAروابط  

ی  ان تـابِع هـدِف زيرمـسأله   تـو   مـی ۳۴‐۲ و ۳۳‐۲مشتقاِت نرمی نسبت به متغيرهـای طراحـی، بـا کمـک روابـط             

  :]۱۰،۱۹[ام را به شکل زير استخراج کرد‐kی  مرحله
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  :و تابِع الگرانژ به شکل زير خواهد بود
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سـازِی   پذير بودِن اين رابطـه، بهينـه   با توجه به تفکيک. ]۱۰،۱۹[سازی شود ای بهينه که بايد با توجه به قيود جعبه  

ی  تـوان از يـک حلقـه     مـی Λدر اينجا نيز برای يافتِن ضريب  .  بود پذير خواهد  آن به صورت المان به المان امکان      

  .]۱۰،۱۹[استفاده کرد§ ۲‐۴‐۳‐۳داخلی با الگوريتمی مشابِه الگوريتِم ارائه شده در 

 شده های مواد همگن  با مدلSIMPی مدل مواد  مقايسه ۳ـ۴ـ۳

هـای مـواد    مـدل در هـای نظيـر    مؤلفـه بـا   را   SIMPمـدل مـواد     های مـاتريس سـختی در        مؤلفهدر اين بخش    

ای دو بعـد سـوراخ را برابـر بـا هـم فـرض            دار و مـواد اليـه      هـای سـوراخ    در ريزسـازه  . کنـيم  مقايسه مـی  شده   همگن

a(کنيم   می b=   و µ γ= .(در مدل مواد  همچنين SIMP توان p  بـرای  .گيـريم  در نظر مـی  3.0برابر با را 

  .کنيم های ماتريس سختی را بر حسب چگالی نسبی سلول پايه بيان می  نتايج قابل مقايسه باشند مؤلفهآن که

 در ايـن شـکل      .اند  نشان داده شده   ۶‐۳های مواد مختلف در شکل       های ماتريس سختی در مدل     نمودار مؤلفه 

دار و   هـای سـوراخ    زسـازه های سبز و قرمز بـه ترتيـب مربـوط بـه ري              و رنگ  SIMPرنگ آبی مربوط به مدل مواد       

  . است۲‐ای مرتبه مواد مرکب اليه



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٥٩ 

   
(b)  (a) 

(d)  (c)  
های مختلف مـواد برحـسب چگـالی نـسبی سـلول       های ماتريس سختی در مدل  مؤلفه ۶ـ۳ شکل
ها رنـگ آبـی مربـوط بـه مـدل مـواد              در اين شکل  . d (D33 و   a (D11  ،b (D22  ،c (D12: پايه

SIMP     ای  دار و رنگ قرمز مربوط به مواد مرکب اليه         های سوراخ  ، رنگ سبز مربوط به ريزسازه
 .است

 برابـر صـفر اسـت، در        ۲‐ای مرتبه    که در مواد مرکب اليه     D33ی    شود به جز مؤلفه     طور که مالحظه می     همان

ر دضـمناً   .  نسبتاً نزديک به هم اسـت      ۲‐ای مرتبه   دار و مواد مرکب اليه      های سوارخ   ها نتايج ريزسازه    ی مؤلفه   بقيه

کـه   کمتر از دو مـدل ديگـر هـستند    SIMP در مدل مواد   D22 و   D11های    مقادير ميانی متغيرهای طراحی مؤلفه    

های   رود در توپولوژی     انتظار می  به اين ترتيب  .  است SIMPاين امر به دليل استفاده از تابع جريمه در مدل مواد            

همچنـين از ايـن نتـايج چنـين بـر          .اينـد  متغيرهای ميانی کمتری بـه وجـود بي        SIMPبه دست آمده توسط روش      

 بيشتر از دو مدل ديگر است و بنابراين اين مدل در برابر برش              SIMPهای برشی در مدل مواد       مؤلفهآيد که    می

  .تر از دو مدل ديگر عمل خواهد کرد قوی



  سازی های همگن ی روش خانواده. ۳
 

٦٠  

  

  ها و نتايج مثال ۵ـ۳

بـرای آن کـه   . کنـيم  سـی مـی   هـايی برر    ی مثـال    های توضيح داده شـده را بـا ارائـه           در اين بخش کاربرد روش     

ی بررسـی     مـسأله . ی واحد را حل خواهيم کرد       ها يک مسأله    امکاِن مقايسه وجود داشته باشد، در تمامِی اين مثال        

در ادامـه ايـن     . هاسـت   سـازِی توپولوژيـک سـازه       ترين مسائِل مـورد بررسـی در بهينـه          شده در اينجا يکی از معروف     

  .کنيم مسأله را معرفی می

  )SCB٣١ (ی کوتاه ر طرهی تي مسأله ۱ـ۵ـ۳

ی کوتاه است کـه يـک بـار متمرکـز در وسـِط           در اين مسأله هدف يافتِن بهترين توپولوژی برای يک تير طره          

در ايـن    .دهد اهِی اين تير را نمايش می     گ  و شرايط تکيه   بارگذاریی   نحوه ۷‐۳شکل  . سِر آزاد آن وارد شده است     

 جـواب تحليلـی ايـن مـسأله در          .کنـد   را مـشخص مـی     (Ω)ی طراحی    ی خاکستری رنگ، محدوده    شکل محدوده 

  .آورده شده است) ب(پيوست 

هـــايی کـــه در ايـــن فـــصل حـــل  در مثـــال 

ــی ــب     م ــه ترتي ــسأله ب ــرض م ــول و ع ــوند ط ش

L=16 و W=10 شــوند  در نظــر گرفتــه مــی .

ــدو  ــين مــ ــاعی را همچنــ  و E=0.91ل ارتجــ

 و کنــيم  فـرض مــی ν=0.3 را پواســونضـريب  

 قــرار %40هــا  کــسر حجمــی را در تمــام مثــال 

 در نظــر  t=1بــار ســطحِی وارده   . دهــيم  مــی

ها بـا اسـتفاده    شايان ذکر است که تمامی مثال .سازگارند  واحدهای در نظر گرفته شده با هم تمام. شودگرفته می 

  .اند  حل شدهاز الگوريتم معيار بهينگی

دار و يـا از مـواد        های سوراخ  سازی از ريزسازه   آيند هنگام استفاده از روش همگن      هايی که در ادامه می     در مثال 

در هر دو ريزسازه بـرای کـاهش متغيرهـای طراحـی، طـول و عـرض        .  استفاده شده است   ۲‐ای مرتبه  مرکب اليه 

  .دو حالت در هر سلول پايه دو متغير طراحی وجود دارداند و بنابراين در هر  ها برابر با هم فرض شده سوراخ
                                                 
31 Short Cantilever Beam (SCB) 

ی طراحـــِی گـــاهی، بارگـــذاری و محـــدوده شـــرايط تکيـــه ۷ـ۳ شکل
 (SCB)ی کوتاه  ی تير طره مسأله



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٦١ 

هـــای نـــسبی  و کمتـــرين مقـــدار مجـــاز بـــرای چگـــالی 3.0 برابـــر بـــا SIMP در روش p تـــواِن همچنـــين

0.001minρ ای نيـز بـرای جلـوگيری از تکينگـِی مـاتريس سـختی،         در مواد مرکـب اليـه   .انتخاب شده است   =

  . فرض شده است0.0001فر برابر با  به جای صD33ی  مؤلفه

  .اند  انتخاب گشته۱‐۳های مختلف به مطابق جدول  پارامترهای الگوريتمی در روش
  

 ζ δ  η  

  SIMP 0.05  0.001  0.5روش 

  0.5  0.008  0.005 های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه

  0.5  0.008  0.005 ۲‐ای مرتبه مواد مرکب اليه

 SCBی  های مختلف برای حل مسأله مترهای الگوريتمِی به کاربرده شده در روش  پارا۱‐۳جدول 

  )های مرتبه باال ِی درشت با المان شبکه(مثال اول  ۲ـ۵ـ۳

 استفاده شده   اندازه  هم اِی گره‐۹های    و از المان   20×32ی اجزای محدود به ابعاد       در اين مثال از يک شبکه     

  .  حل شده استSIMPسازی و روش  مسأله به کمک روش همگن. است

هـای مـستطيلی، مـواد مرکـب         دار با سوراخ   های سوراخ  ی به دست آمده به کمک ريزسازه       هاِی بهينه  توپولوژی

هـای ايـن فـصل      تمـام شـکل  .انـد  نشان داده شده  c و   ۷a  ،b‐۳های    به ترتيب در شکل    SIMPای و روش     اليه

  .نگاه کنيد) ج(ها به پيوست  تن مقادير مربوط به رنگبرای ياف. دهند ی بهينه را نشان می چگالی نسبی در سازه

تـر از دو روش ديگـر        واضـح  SIMPشـود توپولـوژِی بـه دسـت آمـده توسـط روش                طور که مالحظه می     همان

سـازی   البتـه توجـه کنيـد کـه در روش همگـن           . دليل اين امر جريمه کردن مقادير ميانی در اين روش است          . است

شود زيرا اين مقـادير مربـوط بـه يـک      ی چندان نامطلوب نيست و معتبر شناخته می وجود مقادير ميانی برای چگال    

همچنــين تغييــرات تــابع هــدف در ايــن روش ]. ۲۳[اســتی حقيقــی بــا يــک ســوراخ بــا ابعــاد مــشخص  ريزســازه

سازی در اولين تکرار يک افت شديد در مقدار تابع هدف مالحظـه               تر است در حالی که در روش همگن         يکنواخت

  ].۱[دهد روی میو انطباق آن با محورهای اصلی تنش ی چرخش  اين افت به دليل بهبود زاويه. ودش می

های معمـول     طرحی شبيه به مهاربندی   ) ۷c‐۳شکل  (ای    در توپولوژِی به دست آمده توسط مواد مرکب اليه        

که به دليـل  )  هستندتر  واضح۸b‐۳ها در شکل  اين طرح (خورد     درجه به چشم می    45ی    ها با زاويه    در ساختمان 

  . ]۱[اند ضعف اين مواد در برابر برش به وجود آمده
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٦٢  

(a) 

 (b) 

 (c) 

و مواد مرکب  (b)های مربعی  دار با سوراخ های سوارخ ريزسازه ،SIMP (a)نتايج به دست آمده توسط روش  ۸ـ۳ شکل
های نهايی در ستون  توپولوژی. ای گره‐۹  المان20×32ی متشکل از ا  با شبکهSCBی  برای مسأله (c) ۲‐ای مرتبه اليه

  .اند سمت چپ و تغييرات نرمی متوسط در ستون سمت راست نشان داده شده



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٦٣ 

  .اند  گزارش شده۲‐۳مقادير اوليه و مقادير نهايی تابع هدف در اين سه روش در جدول 
  

ی  مقدار اوليه  
  تابع هدف

مقدار نهايی 
  تابع هدف

  تعداد تکرارها

 SIMP 399.1918 58.5021 210روش 

 250  69.0742  486.7662 های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه

 250 87.6143 16623.2504 ۲‐ای مرتبه مواد مرکب اليه

ای متشکل از   با شبکهSCBی  های مختلف برای حل مسأله مقادير اوليه و نهايی تابع هدف در روش  ۲‐۳جدول 
  ای گره‐۹ المان 20×32

 بـسيار بيـشتر از دو مـدل        ۲‐ای مرتبـه    نرمی متوسط اوليه در مواد مرکب اليه       شود گونه که مالحظه می    نهما

همچنـين نرمـی متوسـط    . مواد ديگر است که اين موضوع نيز به دليل ضعف زياد اين مـواد در برابـر بـرش اسـت        

ِی مقـادير    مربـوط بـه جريمـه     دار است که علت اين امـر         های سوراخ   کمی کمتر از ريزسازه    SIMPاوليه در روش    

ر نهـايی نرمـی متوسـط       ادروند تغييرات و مقـ    توجه کنيد که    .  است SIMPميانِی متغيرهای طراحی در مدل مواد       

 زيـرا در ايـن روش از تـابع جريمـه اسـتفاده شـده        با دو روش ديگر چندان قابل مقايـسه نيـست       SIMPدر روش   

  .ته در اين روش با دو روش ديگر تفاوت دارداست و همچنين پارامترهای الگوريتمِی به کار رف

  )های مرتبه باال ِی ريز با المان شبکه(مثال دوم  ۳ـ۵ـ۳

ابعـاد  بـا  ی اجـزای محـدوِد ريزتـری     شـبکه اندازه استفاده شده ولي      ايِ هم   گره‐9هاي     نيز از المان   در اين مثال  

طـور کـه مالحظـه     همـان . نـد ا  نمـايش داده شـده  ۹‐۳نتايج به دست آمده در شـکل         . انتخاب شده است   40×64

ی بـسيار مهمـی در مـورد روش     همچنين از اين نتايج نکته. تر هستند  های به دست آمده واضح     شود توپولوژی  می

SIMP  ها است که يک ناپايداری عـددی بـه شـمار            ی المان  شود و آن وابستگی اين روش به شبکه         استنباط می

   . به طور مفصل بررسی خواهيم کرد۶ در فصل را ٣٢ها ی المان وابستگی به شبکهمشکل . رود می

شـود   طور کـه در ايـن جـدول ديـده مـی         همان .اند  گزارش شده  ۳‐۳مقادير اوليه و نهايی تابع هدف در جدول         

 مقادير نهـايی نيـز بـه جـز مـورد مـواد       .بيشتر از مثال قبل است  کمی  ها   ی تابع هدف در تمامی روش      مقادير اوليه 

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت کـه           بـه ايـن ترتيـب مـی       . نـدکی کمتـر از مثـال قبـل هـستند           ا ۲‐ای مرتبه  مرکب اليه 

                                                 
32 mesh-dependency 



  سازی های همگن ی روش خانواده. ۳
 

٦٤  

  .دهند های بهتری به دست می های ريزتر جواب شبکه
  

ی  مقدار اوليه  
  تابع هدف

مقدار نهايی 
  تابع هدف

  تعداد تکرارها

 SIMP 406.8164 58.3734 250روش 

 250 68.0065  493.9213 های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه

 250 89.0406 16678.4551 ۲‐ای مرتبه مواد مرکب اليه

ای متشکل از   با شبکهSCBی  های مختلف برای حل مسأله  در روشمقادير اوليه و نهايی تابع هدف  ۳‐۳جدول 
  ای گره‐۹ المان 40×64

  )های معمولی ِی درشت با المان شبکه(مثال سوم  ۴ـ۵ـ۳

هـا مـشابه    ی المان ابعاد شبکه. ای استفاده شده است گره‐۴های   مثال از المانهای قبل در اين   برخالف مثال 

  .دهد  نتايج به دست آمده را نمايش می۱۰‐۳ شکل .باشد  می(20×32)مثال اول 

ی شـطرنج تـشکيل      های به دست آمده مناطقی شبيه بـه صـفحه          در توپولوژی شود   گونه که مشاهده می    همان

انـد عـالوه بـر آن کـه توپولـوژِی نهـايی را غيـر قابـل اجـرا                      موسـوم  ٣٣مناطق شطرنجی  اين مناطق که به   . اند شده

  . به اين مشکل بيشتر خواهيم پرداخت۶در فصل . سازند ناشی از يک نوع ناپايداری عددی هستند می

  .دهد  مقادير اوليه و نهايی تابع هدف در هر دو روش استفاده شده را نشان می۴‐۳جدول 
  

 ی مقدار اوليه  
  تابع هدف

مقدار نهايی 
  تابع هدف

  تعداد تکرارها

 SIMP 386.7448 53.2892 219روش 

 250 65.3935  476.1854 های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه

ای متشکل از  با شبکه SCBی  های مختلف برای حل مسأله  در روشمقادير اوليه و نهايی تابع هدف  ۴‐۳جدول 
  ای هگر‐۴ المان 20×32

شود هم مقادير اوليه و هم مقادير نهايی تابع هدف نسبت بـه مثـال اول    طور که در اين جدول ديده می  همان

ای نـسبت    گـره ‐۴هـای     المـان  سختی بيشترِ درجات آزادی کمتر و در نتيجه       دليل اين امر    . اند اندکی کاهش يافته  

  .ای است گره‐۹های  به المان
                                                 
33 checkerboard patterns 
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٦٥ 

(a) 

 (b) 

 (c) 

 و مواد مرکب (b)های مربعی  دار با سوراخ های سوارخ ، ريزسازهSIMP (a)تايج به دست آمده توسط روش ن ۹ـ۳ شکل
های نهايی در ستون  توپولوژی. ای گره‐۹ المان 40×64ی متشکل از ا  با شبکهSCBی  برای مسأله (c) ۲‐ای مرتبه اليه

  .اند هسمت چپ و تغييرات نرمی متوسط در ستون سمت راست نشان داده شد
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(a) 

 (b) 

ی  برای مسأله (b)های مربعی  دار با سوراخ های سوارخ  و ريزسازهSIMP (a)نتايج به دست آمده توسط روش  ۱۰ـ۳ شکل
SCBهای نهايی در ستون سمت چپ و تغييرات نرمی متوسط در  توپولوژی. ای گره‐۴ المان 20×32ی متشکل از ا  با شبکه

  .دان ستون سمت راست نشان داده شده

  )ی چرخش بدون بهبود زاويه(مثال چهارم  ۵ـ۵ـ۳

بـرای ايـن کـار      . کنيم شده بررسی می   های مواد همگن   ی چرخش را در مدل     به عنوان آخرين مثال تأثير زاويه     

 المـانِ  20×32ای بـا    شـبکه در ايـن مثـال از       . کنيم ی چرخش حل می     را بدون بهبود دادِن زاويه     SCBی   مسأله

 و مقادير اوليه و نهـايی تـابع هـدف در جـدول              ۱۱‐۳نتايج به دست آمده در شکل       . ای استفاده شده است    گره‐۹

  .اند  نشان داده شده۵‐۳

، مخـصوصاً در  شـده   خصوصيات مکـانيکِی مـواد همگـن       شود  مالحظه می   آمده  نتايج به دست   ازطور که    همان
  . هستندي چرخش  اي، به شدت وابسته به زاويه مورد مواد مركب اليه



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٦٧ 

(a) 

 (b) 

 (b) ۲‐ای مرتبه  و مواد مرکب اليه(a)های مربعی  دار با سوراخ های سوارخ  ريزسازهنتايج به دست آمده توسط ۱۱ـ۳ شکل
های نهايی در  توپولوژی. ای گره‐۹ المان 20×32ی متشکل از ا  با شبکهSCBی  برای مسألهی چرخش  بدون بهبود زاويه

  .اند مت راست نشان داده شدهستون سمت چپ و تغييرات نرمی متوسط در ستون س

  

ی  مقدار اوليه  
  تابع هدف

مقدار نهايی 
  تابع هدف

  تعداد تکرارها

 250 86.7564 486.7662 های مستطيلی دار با سوراخ های سوراخ ريزسازه

 250 16290.2775 16623.2504 ۲‐ای مرتبه مواد مرکب اليه

های  دار با سوراخ های سوراخ سازی به کمک ريزسازه گنمقادير اوليه و نهايی تابع هدف در روش هم  ۵‐۳جدول 
ای متشکل   با شبکهSCBی  ها در مسأله ی چرخش در سلول  بدون بهبود زاويه۲‐ای مرتبه مربعی و مواد مرکب اليه

  ای گره‐۹ المان 20×32از 
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  خالصه ۶ـ۳

ی  ابتـدا تاريخچـه  . سازی معرفی شدند و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد        های همگن  ی روش  در اين فصل خانواده   

  . در دو بخش مجزا معرفی شدندSIMPسازی و روش  ها بيان گشت و سپس روش همگن اين روش

های مستطيلی و مواد مرکـب       دار با سوراخ   های سوراخ  ريزسازه(ی پراستفاده    سازی دو ريزسازه   در روش همگن  

هـا از    ی ايـن ريزسـازه     شـده  ات همگـن  ؛ خصوصي گشتندسازی ارائه    معرفی شدند و مراحل و روابط همگن      ) ای اليه

  .ها بررسی گرديد سازی به کمک اين ريزسازه الگوريتم بهينهمنابع مربوطه گزارش شد و پس از آن 

سازی بـه کمـک       نيز ابتدا مدل مواد به کار رفته معرفی شد و سپس جزييات الگوريتم بهينه              SIMPدر روش   

 SIMPهای ماتريس سختی در مدل مواد        مؤلفه. رائه شد های متحرک ا   های معيار بهينگی و روش مجانب      روش

هـای مختلـف در    ی چند مثال عـددی نتـايج روش   با ارائهشده با يکديگر مقايسه گرديدند و در انتها    و مواد همگن  

  :نتايج اين بررسی به طور خالصه از اين قرار است. شرايط مختلف بررسی گرديد

 .های ديگر است تر از روش  واضحSIMPهای به دست آمده توسط روش  توپولوژی ⇐

 .های ديگر است تر از روش  يکنواختSIMP تابع هدف در روش روند تغييراِت ⇐

 .ها وابسته هستند ی المان  به شبکهSIMPنتايج روش  ⇐

 .ی ريزتر به طور کلی به نتايج بهتری منجر خواهد شد استفاده از شبکه ⇐

ســازی بــه کمــک     و در همگــنSIMPای در روش  گــره‐۴هــای  در صــورت اســتفاده از المــان   ⇐

دار، در توپولوژی نهايی مناطق شطرنجی تشکيل خواهند شد در حالی که چنين              های سوراخ  ريزسازه

 .ای ايجاد نشدند گره‐۹های  های به دست آمده توسط المان مناطقی در توپولوژی

 ی چـرخش دارنـد     های وابستگی زيادی به زاوي     دار و مواد مرکب اليه     های سوراخ  خصوصيات ريزسازه  ⇐

سـازی   ی چـرخش در فراينـد بهينـه      هـا بايـد حتمـاً زاويـه        و بنابراين در صورت استفاده از اين ريزسازه       

  .بهبود داده شود

  

  

  



  ای پيوسته هحی صف ها سازی توپولوژيک سازه بهينه

٦٩ 

  ها نويس پی
 
i  Rozvany, G.I.N. & Zhou, M. [20] 
ii  Rozvany, G.I.N., Zhou, M. & Birker, T. [21] – Rozvany, G.I.N., Kirsch, U., Bendsoe, M.P. [22] 
iii  Hashin, Z. & Shtrikman, S. [17] 
 

  ۳ فصل منابع
  

[1] Hassani, B. & Hinton, E., Homogenization and Structural Topology Optimization – Theory, 

Practice and Software, Springer, New York Berlin Heidelberg (1999). 

[2] Wang, Y. & Tran D., Application of the mathematical theory of homogenization in 

topology optimization problems, In: Topping, B.H.V. & Mota Soares, C.A. (eds.), 

Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures 

Technology, Civil-Comp Press, Stirling (2004). 

[3] Bendsøe, M.P. & Kikuchi, N., Generating optimal topologies in structural design using a 

homogenization method, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 71: 197-

224 (1988). 

[4] Rozvany, G.I.N., Aims, scope, methods, history and unified terminology of computer-aided 

topology optimization in structural mechanics, Structural and Multidisciplinary 

Optimization 21: 90-108 (2001). 

[5] Stolpe, M., On Models and Methods for Global Optimization of Structural Topology, 

Doctoral thesis, Optimization and Systems Theory, Department of Mathematics, Royal 

Institute of Technology, Stockholm, Sweden (2003). 

[6] Bendsøe, M.P., Optimal shape design as a material distribution problem, Structural 

Optimization 1: 193-202 (1989). 

[7] Matsui, K. & Terada, K., Continuous approximation of material distribution for topology 

optimization, International Journal for Numerical Methods in Engineering 59: 1925-1944 

(2004). 

[8] Eschenauer, H.A. & Olhoff, N., Topology optimization of continuum structures: a review, 

Applied Mechanics Reviews 54(4): 331-390 (2001). 

[9] Bulman, S., Sienz, J. & Hinton E., Comparison between algorithms for structural topology 

optimization using a series of benchmark studies, Computers and Structures 79: 1203-1218 

(2001). 

[10] Bendsøe, M.P. & Sigmund, O., Topology Optimization – Theory, Methods and Applications, 

Springer, New York Berlin Heidelberg (2003/04). 

 



  سازی های همگن ی روش خانواده. ۳
 

٧٠  

 
[11] Bendsøe, M.P., Diaz, A. & Kikuchi, N., Topology and generalized layout optimization of 

elastic structures, In: Bendsøe, M.P. & Mota Soares, C.A. (eds.), Topology Design of 

Structures, Kluwer, Dordrecht, pp. 159-205 (1993). 

[12] Boresi, A.P. & Chong, K.P., Elasticity in Engineering Mechanics, Elsevier Science, New 

York (1987). 

[13] Stolpe, M. & Svanberg, K., An interpolation scheme for minimum compliance topology 

optimization, Structural and Multidisciplinary Optimization 22: 116-124 (2001). 

[14] Guo, X. & Gu, Y.X., A new density-stiffness interpolation scheme for topology optimization 

of continuum structures, Engineering Computations 21(1): 9-22 (2004). 

[15] Kotucha, G. & Hackl K., Numerical aspects of X-SIMP-based topology optimization, 

Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 4: 336-337 (2004). 

[16] Sigmund, O., A 99 line topology optimization code written in Matlab, Structural and 

Multidisciplinary Optimization 21: 120-127 (2001). 

[17] Hashin, Z. & Shtrikman, S., A variational approach to the theory of the elastic behaviour of 

multiphase materials, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 11: 127-140 (1963). 

[18] Bendsøe, M.P. & Sigmund, O., Material interpolation schemes in topology optimization, 

Archive of Applied Mechanics 69(9-10): 635-654 (1999). 

[19] Rietz, A., http://www.mai.liu.se/~anrie/top. 

[20] Rozvany, G.I.N. & Zhou, M., Applications of COC method in layout optimization, In: 

Eschenauer, H., Mattheck, C. & Olhoff, N. (eds.), Proc. Conf. Engineering Optimization in 

Design Processes, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 59-70 (1991). 

[21] Rozvany, G.I.N., Zhou, M. & Birker, T., Generalized shape optimization without 

homogenization, Structural Optimization 4: 250-252 (1992). 

[22] Rozvany, G.I.N., Kirsch, U. & Bendsøe, M.P., Layout optimization of structures, Applied 

Mechanics Reviews 48: 41-119 (1995). 

[23] De Ruiter, M.J. & van Keulen, F., Topology optimization using a topology description 

function, Structural and Multidisciplinary Optimization 26: 406-416 (2004). 
 



٧١  

  های تکاملی ی روش خانواده  ۴
  
 

  
  مقدمه ۱ـ۴

از ) hهـای    روش(سازی   های همگن  ی روش  نيز همانند خانواده   e١ یها ا روش ي تکاملی یها روش ی خانواده

ها بر يک   در آن  معيار بهينگی  h یها روشکنند ولی برخالف     کار پخش مواد برای بيان توپولوژی استفاده می        راه

الزم به توضـيح اسـت کـه بـرخالف بـسياری از متـون مهندسـی و علمـی، منظـور از                        .شرط رياضی استوار نيست   

  .  نيست٢هايی مانند الگوريتم ژنتيک های تکاملی در اينجا روش اصطالح روش

هـای   ن از معيار  توا ها می  بنابراين در اين روش    يک معيار حسی و درکی است و         بهينگی معيار   eهای   در روش 

هايی   استفاده از روش   ،ی رياضی ندارند   با اين حال به دليل آن که اين معيارها پايه         . استفاده کرد بهينگِی متفاوتی   

  .پذير نيست امکانها   در اين دسته از روش(MMA)هاي متحرك   مجانبمانند روش

شـده   هـای همگـن    نی ماننـد ريزسـازه    هـای مـواد گونـاگو      تـوان از مـدل     ها می  برای بيان توپولوژی در اين روش     

همچنـين  .  اسـتفاده کـرد   SIMPو يـا مـدل مـواد        ) شـود  سـازی اسـتفاده مـی      همانند آن چه که در روش همگـن       (

بـا ايـن وجـود    . ها اشاره خواهد شـد  ها کاربرد دارند که در جای خود به آن های مواد ديگری نيز در اين روش     مدل

های طراحی مرسـوم نيـست و تـرجيح بـر            ، به دليل تعدد متغير    eهای   وششده در ر   های همگن  استفاده از ريزسازه  

  . قرار خواهد گرفتISEی  به اين ترتيب توپولوژِی نهايی در دسته. های مواد همسان است استفاده از مدل

نامه  ها، در اين پايان     و همچنين تشابه نسبی آن     eهای   ی روش  های موجود در دسته    به دليل گستردگی روش   

 بـرای   .هـا معرفـی خواهنـد گـشت        ها اختصاص داده نشده و تنها دو نمونه از ايـن روش            يادی به اين روش   حجم ز 

  .شوند ارجاع داده می] ۵‐۱[مندان به  ها عالقه بررسی انواع ديگر اين روش

  

  های تکاملی انواع روش ۲ـ۴
                                                 

  مراجعه نماييد§ ۶‐۲ها به  گذاری اين دسته از روش برای آگاهی از چگونگی تعريف و نام 1
2 Genetic Algorithm (GA) 
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ی  هايی از محـدوده  شی بهينه از مواد است؛ به اين صورت که بخ   های تکاملی استفاده   ی اصلی در روش    ايده

تـضعيف و يـا     . شـوند   باالتری دارند تقويـت مـی      يِیاهايی که کار    کمتری دارند تضعيف و بخش     ِيیطراحی که کارا  

هـای تکـاملی     روش. شـود  تقويِت يک محدوده به ترتيب با برداشتن و اضافه کردن مواد به آن محدوده انجام می               

هـای   و روش ٣ کامـل حـذف هـای   روش: کننـد  ه دو دسته تقسيم مـی  برا معموالً بر اساس چگونگِی برداشتِن مواد،  

های حـذف کامـل، بـرای تـضعيِف يـک بخـش از سـازه، مـواد از آن بخـش بـه                         در روش  .]۳،۴،۶[٤حذف تدريجی 

 در  .]۴[گيـرد  های حذف تدريجی، حـذِف مـواد بـه تـدريج انجـام مـی               گردند در حالی که در روش      يکباره حذف می  

  .شوند کند ارائه می  استفاده میکرد رویهای حذف کامل و يک روش ديگر که از هر دو  روش از  يک نمونهادامه

 

 ESO٥روش  ۳ـ۴

 ارائــه ۱۹۹۲ در ســال iزای و اســتيون کــه نخــستين بــار توســط  يــک روش حــذف کامــل اســتESOروش 

برای تحليـل   ها،   سازِی توپولوژيک سازه   های ديگر در بهينه    در اين روش نيز همانند بسياری از روش       . ]۱،۲،۷[شد

طرفـه   اين روش برای حرکت به سمت جـواب بهينـه بـه طـور يـک               . شود سازه از روش اجزای محدود استفاده می      

ی   ابتـدا تمـام محـدوده      ESOبرای اسـتفاده از روش      . ]۸[پردازد کند و تنها به حذِف مناطق ناکارآمد می        عمل می 

تا آنجـا کـه قيـد       شوند   های ناکارآمد حذف می    شود و سپس مرحله به مرحله، قسمت       طراحی، پر از مواد فرض می     

0V(حجمی  V≤ (ارضا شود و جواب بهينه به دست آيد.  

گـِر تـأثيِر     انبيـ عـدد حـساسيِت هـر المـان         . شود  استفاده می  ٦عدد حساسيت  ناکارآمد از    برای تشخيص مناطقِ  

گـِر   رتيب عـدد حـساسيِت پـايين در يـک المـان نـشان      به اين ت ]. ۱۰‐۸[حذِف آن المان بر تابع هدف مسأله است       

ی زيـر بـه    ، اين عدد از رابطه   )۶‐۲ی   مسأله( نرمی   سازی ی حداقل  برای مسأله . ]۹[ آن المان است   ِی کمِ  کارآيی

  :]۱۲‐۹[آيد دست می
)۴‐۱(  ,T

e e e es = u K u  

                                                 
3 hard kill 
4 soft kill 
5 Evolutionary Structural Optimization (ESO) 
6 sensitivity number 
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 به ترتيب بردار تغييرمکـان و مـاتريس سـختی بـرای ايـن المـان            Ke و   ue و   e عدد حساسيت الماِن     seکه در آن    

در . دهـد  را به دسـت مـی  ) در اينجا نرمی(ها، تابع هدف مسأله   توجه کنيد که جمع اعداد حساسيت المان       .هستند

بـا  . ]۴،۹ [شـود   اسـتفاده مـی    ٧ضـريِب رد  هـا از ضـريبی موسـوم بـه            برای تنظيم سرعت حذِف المان     ESOروش  

  :]۹[ به ترتيِب زير خواهد بودESOها در روش  کمک اين ضريب، شرط حذف المان
)۴‐۲(  RR ,e maxs s≤ ⋅  

 
 ESOنمودار الگوريتم روش  ۱ـ۴ شکل

 ، رسـيدن بـه جـواب بهينـه        بـرای . هـا اسـت    ترين عدد حساسيت بين المان      بيش smax ضريِب رد و     RRکه در آن    

ی زيـر اسـتفاده       بـرای ايـن کـار از رابطـه         .سـازی بـه تـدريج افـزايش داده شـود           در طی روند بهينـه    بايد  ضريِب رد   

  :]۹[شود می
)۴‐۳(  0 1RR SS,a a= + ⋅  

                                                 
7 rejection ratio 

  به کمک روش اجزای محدودتحليل

0V V≤ نمايش نتايج

  مقداردهی اوليه
SS=0 

 پايان

)۲‐۴( بر اساس هاحذف المان  

 خير

آری

 المانی حدفآيا 
شده؟

SS=SS+1 

RR = a0 + a1.SS 

 آری

خير
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زمانی که در يـک گـام هـيچ         .  موسوم است  ٨ضريِب حالت پايدار   يک عدد صحيح مثبت است که به         SSدر اينجا   

 هـستند کـه بـا       ضـريب  دو   a1 و   a0 .]۹[شـود  المانی حذف نشود، ضريِب حالت پايدار يک واحد افـزايش داده مـی            

  .توان روند همگرايی الگوريتم را کنترل نمود ها می  آنتنظيم

  . خواهد بود۱‐۴ مشابه شکل ESOبا توجه به اين توضيحات نمودار الگوريتم روش 

تـوان تغييـرات     يابد، نمی  سازی پيوسته کاهش می     با توجه به آن که حجم سازه در روند بهينه          ESOدر روش   

برای اين منظور در ايـن روش  . ی تکامل سازه در نظر گرفت دهنده شانرا به عنوان ن) در اينجا نرمی(تابع هدف   

  ]:۱۱[گردد ی زير تعريف می شود که با رابطه  استفاده می٩يیرآشاخص کااز شاخصی به نام 

)۴‐۴(  
0

C V
PI

V
×

=  

سـازه اسـت     نرمی متوسط    C به ترتيب حجم و حدباالی حجم مواد مصرفی هستند و            V0 و   Vدر اين رابطه    

( آيد  به دست میکه از جمع اعداد حساسيت    
1

N

e
e

C s
=

= چه شاخص کارآيی کمتـر  هربا توجه به اين تعريف  .)∑

  .تر است باشد سازه بهينه

توان گفت که مدل مـواد بـه کـار رفتـه در ايـن روش معـادل مـدل                     ی کارکرد اين روش می      به نحوه  نگاهیبا  

 نـشان داده  η=0تنها تفاوت در اين است که به جـای آن کـه نبـود مـاده بـا                .  است ۷‐۲ی   معرفی شده در رابطه   

   . نشود١٠ سختِی اجزای محدود تکينهسشود تا ماتري استفاده می) 1minη(شود از يک عدد مثبت کوچک 

  BESO١١روش  ۱ـ۳ـ۴

طرفه به سمت  پردازد و به صورت يک    تنها به حذِف مناطق ناکارآمد می      ESOطور که گفته شد، روش        همان

 ايـن مـشکل رفـع شـده         BESO روش   ی اين روش به نـام       يافته  ی توسعه   در نسخه . شود  جواب بهينه نزديک می   

هـا امکـان       عالوه بر حـذف المـان      BESOدر روش   ]. ۱[ ارائه شد  iiرين توسط کوِ  ۱۹۹۷روش در سال    اين  . است

 الگـوريتم ايـن روش بـه طـور خالصـه بـه شـرح زيـر                  .]۱۵‐۱۱،۱۳[های جديـد نيـز وجـود دارد         اضافه شدِن المان  

  :]۱۱[است

شود به طـوری کـه بتوانـد بارهـا را بـه               يه در نظر گرفته می    ای به عنوان طرح اول      ی ساده   ابتدا سازه  }۱{
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  .شود  انجام می١٢ی متغيرهای الگوريتمی همچنين مقداردهی اوليه. ها انتقال دهد گاه تکيه

  .شود با استفاده از روش اجزای محدود سازه تحليل می }۲{

باالسـت  شوند؛ در منـاطقی کـه عـدد حـساسيت             های مختلف محاسبه می     اعداد حساسيت در المان    }۳{

هـا حـذف      شـوند و در منـاطقی کـه عـدد حـساسيت پـايين اسـت المـان                   های جديد معرفی می     المان

گردند و به همين دليل نرمـی متوسـط و            های بيشتری اضافه می     های اوليه المان    در گام . گردند  می

  .يابند شاخص کارآيی کاهش می

ی متوالی شاخص کارآيی افزايش      گردند تا آنجا که در چند مرحله        تکرار می } ۳{و  } ۲{های    گام }۴{

هـای    شـود کـه تعـداد المـان          طـوری تنظـيم مـی      ی الگـوريتم   متغيرهـای  در ايـن چنـين حـالتی      . يابد

  . شونده شود های اضافه شونده بيشتر از المان حذف

از شوند تا قيد حجمـی ارضـا شـود و حجـم سـازه بـه حـد                     آن قدر تکرار می   } ۳{و  } ۲{های    گام }۵{

  .سد برV0ی  پيش تعيين شده

  BESO و ESOهای  ارزيابی روش ۲ـ۳ـ۴

 مبنای رياضی ندارنـد و بنـابراين در شـرايطی ممکـن             eهای    همانند ديگر روش   BESO و   ESOهای   روش

 ESOژاو و روزوانی با يک مثال عـددی سـاده نـشان دادنـد کـه روش                  . های نادرستی را نتيجه دهند     است جواب 

به کمک همين مثال نشان داده شده کـه اسـتفاده           ]. ۱۵[هد را نتيجه د   ای غيربهينههای بسيار    ممکن است جواب  

  ].۱۵[تواند اين مشکل را برطرف کند  نيز نمیBESOاز روش 

  

  روش حذف حدی ۴ـ۴

باشـد کـه بـا       مـی ] ۱۶[ مـشابه روش ارائـه شـده در       گـردد    در اين بخش به طور خالصه معرفی مـی        روشی که   

 در ايـن    . را برگزيـديم   روش حذف حـدی   رای اين روش نام      ما ب  .گردد سازی در اينجا ارائه می     اندکی تغيير و ساده   

 .متغيرهای طراحـی هـستند    ) هاρe(های نسبی    شود و چگالی   استفاده می ) §SIMP) ۳‐۴‐۱روش از مدل مواد     

برای بهبود متغيرهای طراحی، در هر مرحله ابتدا انرژی تجمعی در هر المان محاسبه شده سـپس چگـالِی نـسبی              
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ايـن امـر بـه شـکل زيـر نـشان داده             . شـود   ايـن انـرژی قـرار داده مـی         ١٣ی مقـدار هنجارشـده   در هر المان برابـر بـا        

  ]:۱۶[شود می
)۴‐۵(  ,i

e eρ = E  

iکه در آن 
eE انرژی تجمعی در المان e ی  و در مرحلهi‐۱۶[آيد ی زير به دست می ام است که از رابطه:[  

)۴‐۶(  1 ,i i
e e eC−= +E E  

0مقدار اوليه برای انرژی تجمعی       0e =E ۶‐۴(در  همچنين  .  است(، eC      مـان    نرمـی متوسـط در الe   اسـت کـه 

  :گردد ی زير تعريف می مطابق رابطه
)۴‐۷(  ,p T

e e e e eC ρ= ⋅ u K u  

ــردار تغييرمکــان و مــاتريس  Ke و ueدر ايــن رابطــه   بــه ترتيــب ب

تــر از يــک  بــزرگ يــک تــوان p هــستند و eســختی بــرای المــان 

  ).§۱‐۴‐۳(است ) ۳تر مساوی  معموالً بزرگ(

هـا بـه نـسبت       دهد کـه المـان      در واقع نشان می    ۵‐۴ی   رابطه 

از . دهنـد  ای که دارند، ماده بـه خـود اختـصاص مـی            انرژی تجمعی 

 محـدود   V0صرفی بـه مقـدار معـيِن        طرفی حـداکثر حجـم مـواد مـ        

شـود توزيـع مـواد بـه نحـوی صـورت          بنابراين تـالش مـی    . شود می

تـوان از يـک      بـرای ايـن کـار مـی       . گيرد که قيد حجمی فعال باشد     

 به اين ترتيب که پـس از هـر بـار کـه              ،ی داخلی استفاده کرد    حلقه

مـواد بـه نحـوی      ) کـسریِ (ی   مانـده  يابنـد بـاقی    متغيرها بهبـود مـی    

  ).ها کسر شود از المان(ها توزيع شود  ب بين المانمناس

مقـادير ميـانِی   پس از بهبـود متغيرهـای طراحـی بـرای آن کـه              

1min(متغيرها   eρ ρ< تـابع  از بـين برونـد از تـابعی بـه نـام             ) >

تـــابع آســـتانه  ]. ۱۸‐۱۶[شـــود  اســـتفاده مـــی (TF) ١٤آســـتانه

دارد به اين ترتيب     ESOکردی شبيه به ضريب رد در روش         عمل
                                                 
13 normalized 
14 Threshold Function (TF) 

 
 حذف حدینمودار الگوريتم روش  ۲ـ۴ شکل

  به کمک روش اجزای محدودتحليل

 نمايش نتايج

  مقداردهی اوليه
0 0e =E  

 پايان

)۵‐۴( بر اساس بهبود متغيرهای طراحی

آيا توزيع دودويی 
شده؟حاصل   

 ارضای قيد حجمی

i وeCی  محاسبه
eE بر اساس 

 ۷‐۴ و ۶‐۴روابط 

آری

 خير

)۸‐۴(ها بر اساس تابع آستانه  حذف المان
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  :شوند تر از تابع آستانه هستند حذف می ها متغيرهای طراحی کوچک که مناطقی که در آن
)۴‐۸(  if then .e e minTFρ ρ ρ< =  

 و در   برسـند ) 1minρ,(ها متغيرهای طراحی به مقادير مرزی        شود تا آن که در تمام المان       اين روند تکرار می   

 خواهـد   ۲‐۴به اين ترتيب نمودار الگوريتم اين روش مـشابه شـکل            . ]۱۶[ حاصل شود  ١٥واقع يک توزيع دودويی   

تـوان گفـت کـه ايـن روش يـک روش حـذف               شود بـه نـوعی مـی      نـ د که اگر از تابع آستانه اسـتفاده          توجه کني  .بود

  .در حالتی که نخواهيم از تابع آستانه استفاده کنيم بايد شرط خروج از الگوريتم تغيير داده شود.  استتدريجی

  . بررسی خواهد شدESOی چند مثال عددی کارکرد اين روش و روش  در ادامه با ارائه

  

  های عددی مثال ۵ـ۴

 معرفـی شـده حـل       هـای تکـاملیِ     تعريف شـده توسـط روش      §۱‐۵‐۳ را که در     SCBی   در اين بخش مسأله   

 ۱‐۵‐۳ فراهم باشد مشخصات مسأله هماننـد بخـش          hهای   برای آن که امکان مقايسه با نتايج روش        .کنيم می

در تمام مسائل از    . گرفته شده است   در نظر    E=1.0 جز اين که در اينجا ضريب ارتجاعی         شود در نظر گرفته می   

   .استفاده شده است 1×1به ابعاد  اندازه  هماِی گره‐۴های  المان

 هر دو روش نمودار شـاخص        نتايج برای آن که روند بهينه شدن در دو روش قابل پيگيری و مقايسه باشد در              

  :زير استفاده شده استی  از رابطهدر هر دو روش ی شاخص کارآيی  برای محاسبه.  استکارآيی ارائه شده

)۴‐۹(  1

0

N
T

e e e e
e

V
PI

V

ρ
=

⋅ ×
=
∑ u K u

  

 بـه ترتيـب بـردار تغييرمکـان و          Ke و   ue مـواد مـصرفی و     به ترتيب حجـم و حـدباالی حجـم           V0 و   V که در آن  

انـد بـه طـوری کـه بـرای روش             نـشان داده شـده     eρهای طراحی بـا       متغير . هستند eماتريس سختی برای المان     

ESO  ،{ },1e minρ ρ∈       و برای روش حذف تدريجی [ ],1e minρ ρ∈ رين حد متغيرهای طراحی در  کمت.  است

0.001minρهر دو روش     . به کار رفته استهای لمان تعداد اN . در نظر گرفته شده است=

 بـرای يـافتن مقـادير    .داده شـده اسـت   نـشان    ی بهينـه   های ايـن فـصل چگـالی نـسبی در سـازه             تمام شکل در  

  .نگاه کنيد) ج(ها به پيوست  متناسب با رنگ
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  ESO به کمک روش SCBی  لهحل مسأ ۱ـ۵ـ۴

  مثال اول ۱ـ۱ـ۵ـ۴

 حـل   ESOهـای مختلـف توسـط روش          پـارامتر   المـانی و بـا     20×32ی    به کمک يک شبکه    SCBی   مسأله

هـا و کـسر    با توجه به ابعاد شبکه و ابعاد المان        .اند  نشان داده شده   ۳‐۴های به دست آمده در شکل        شده و جواب  

0حجمی، حداکثر حجم مواد مصرفی  0.4 32 20 256V = × ×   .باشد  می=

های به دست آمـده يکـسان نيـستند و بـه پارامترهـای       شود، توپولوژی طور که در اين شکل مالحظه می  همان

0a   1 وa  ايـن روش بـه      ی ای که بـه وسـيله      توان نتيجه گرفت که نتايج بهينه      به اين ترتيب می   . اند بسيار وابسته 

مـشکل منـاطق شـطرنجی نيـز تـا حـدودی بـه چـشم          عـالوه بـر ايـن،    . هستند١٦های محلی آيند حداقل دست می 

. ی منفی ديگر آن است که نمودار شاخص کارآيی يکنواخـت نيـست             نکته ).۳c‐۴ و   ۳b‐۴های   شکل (خورد می

در  . کمتر از حـد تعيـين شـده اسـت    صوالًآيد حجم نهايی قابل کنترل نيست و ا        همچنين چنان که از نتايج بر می      

 1a و   0a يِباتوان گفت که يـک قـانون کلـی بـرای تعيـين مقـادير مناسـب ضـر                   با توجه به اين نتايج می     نهايت  

  .  اين ضرايب بايد به سعی و خطا متوسل شدوجود ندارد و برای يافتن مقادير مناسِب

  ل دوممثا ۲ـ۱ـ۵ـ۴

حـل شـده و نتـايج در     المـانی  40×64ی  يک شبکه به کمک SCBی  همان مسألهبرای تکميل اين بحث،  

0در اين حالت حـداکثر حجـم مـواد مـصرفی            . اند  آورده شده  ۴‐۴شکل   0.4 64 40 1024V = × ×  . اسـت  =

  .باشند  می۳a‐۴ مطابق با مقادير انتخاب شده برای شکل  در اين مثال1a و 0aضرايب 

هـا وابـسته     ي المـان     به شبكه  ESOشود كه نتايج روش        مشاهده مي  3a‐4 با شكل    4‐۴ی شکل    با مقايسه 
ي  توان نتيجـه گرفـت كـه اسـتفاده از شـبكه      هاي كارآيي در اين دو شكل مي        همچنين با توجه به شاخص     .است

شـود كـه حجـم نهـايي بـا             ديـده مـي    4‐4با اين حال در شكل      . شود  تر شدنِ جواب نمي     هريزتر لزوماً باعث بهين   
  .حداكثر حجم مواد مصرفي برابر است

شـود كـه      هاي كمتري همگرا شود، مشاهده مي       ي ريزتر باعث شده كه مسأله در گام         هر چند استفاده از شبكه    
  .اند تر شده امنظمدر اين حالت، مناطق شطرنجي بيشتر و نوسانات شاخص كارآيي ن
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(a) 0 10.005, 0.001a a= =        125 , 46.3572, 218steps PI V= =  

 

 

(b) 0 10.01, 0.002a a= =         94 , 45.1181, 248steps PI V= =  

 

 

(c) 0
0 10.01,

100,000
V V

a a
−

= =        111 , 45.7817, 246steps PI V= =  

  ای گره‐۴ المان 20×32ی متشکل از ا  با شبکهSCBی   برای مسألهESOنتايج به دست آمده توسط روش  ۳ـ۴ شکل



  های تکاملی روشی  خانواده. ۴
 

٨٠  

 

 

   0 10.005, 0.001a a= =        89 , 47.3845, 1024steps PI V= =  

  ای گره‐۴ المان 40×64ی متشکل از ا  با شبکهSCBی   برای مسألهESOنتايج به دست آمده توسط روش  ۴ـ۴ شکل

  

  روش حذف حدی به کمک SCBی  حل مسأله ۲ـ۵ـ۴

 در .شــوند گــزارش مــی§ ۴‐۴ بــه کمــک روش معرفــی شــده در SCBی  ايــن بخــش نتــايج حــل مــسأله در 

  . در نظر گرفته شده استSIMP ،p=4.0های اين بخش توان جريمه در مدل مواد  مثال

  مثال اول ۱ـ۲ـ۵ـ۴

ی متفـاوت حـل     المانی و با سـه تـابع آسـتانه   20×32ی   مسأله با استفاده از يک شبکه  ،به عنوان اولين مثال   

گـر    نـشان  k در روابط توابع آسـتانه در ايـن شـکل،            .اند  آورده شده  ۵‐۴ده است و نتايج به دست آمده در شکل          ش

های محلی در ايـن روش       توان گفت که مشکِل حداقل     با توجه به نتايج به دست آمده می        . است ١٧ی تکرار  شماره

هـای بـه      ضـمن آن کـه در توپولـوژی        ).انجـام شـده اسـت     ] ۱۷[بررسی مفصلی در اين زمينـه در        (نيز وجود دارد    

بـا ايـن حـال      . شـود   مـشاهده مـی    ESOدست آمده توسط اين روش، مناطق شطرنجی بيشتری نسبت بـه روش             

همچنـين ايـن روش توانـسته از حجـم     . تـر اسـت   تر و منظم تغييرات شاخص کارآيی در اين روش بسيار يکنواخت    

همگــرا شــده اســت ولــی شــاخص کــارآيِی نهــايی در   ESOتــر از روش  بيــشتری از مــواد اســتفاده کنــد و ســريع 

هـای بـه دسـت       شود توپولوژی  طور که مشاهده می    ضمناً همان .  است ESOهای اين روش بيشتر از روش        جواب

  . هستندESOهای به دست آمده از روش  تر از توپولوژی آمده از اين روش نسبتاً پيچيده
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(a) ( )0.025TF k=            34 , 60.1274, 250steps PI V= =  

 

 

(b) ( ) 1.50.001TF k=           87 , 56.4593, 252steps PI V= =  

 

 

(c) ( ) 20.0001TF k=           100 , 53.5279, 252steps PI V= =  

  ای گره‐۴ المان 20×32ی متشکل از ا  با شبکهSCBی   برای مسألهروش حذف حدینتايج به دست آمده توسط  ۵ـ۴ شکل



  های تکاملی روشی  خانواده. ۴
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(a) ( )0.025TF k=            39 , 48.2499, 1010steps PI V= =  

 

 

(b) ( ) 1.50.001TF k=           97 , 48.3805, 1016steps PI V= =  

ی ا   بـا شـبکه    SCBی    برای مـسأله   روش حذف حدی  نتايج به دست آمده توسط       ۶ـ۴ شکل
  ای گره‐۴ المان 40×64متشکل از 

  

  ممثال دو ۲ـ ۲ـ۵ـ۴

 و  ۵a‐۴هـای    ی معرفی شـده در شـکل        و توابع آستانه   40×64ی المان به ابعاد      از يک شبکه  در مثال بعدی    

۴‐۵b   با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده بـه              .اند  نمايش داده شده   ۶‐۴نتايج حاصل در شکل     .  استفاده شده است

  . ها وابسته است ی المان وضوح مشخص است که اين روش نيز به شبکه

آيد کـه بـا اسـتفاده از          چنين بر می   ۶a,b‐۴های    و شکل  ۵a,b‐۴های   ی شاخص کارآيی در شکل     ايسهاز مق 
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٨٣ 

همچنين نسبت حجم نهـايی بـه حـداکثر حجـم           ). لزوماً همواره چنين نيست    (يابند میی ريزتر نتايج بهبود      شبکه

ی شکل   با مشاهده . است بيشتر است و اين بدان معناست که از حجم بيشتری استفاده شده              ۶‐۴شکل  مجاز در   

۴‐۶bشود ی ريزتر برطرف نمی توان نتيجه گرفت که مشکل تشکيل مناطق شطرنجی با استفاده از شبکه  می.  

ی ريزتر چندان تغييـر   استفاده از شبکه  با  ی قابل توجه ديگر آن است که نمودار تغييرات شاخص کارآيی             نکته

ی  در اين روش نيـز بـرای تعيـين تـابع آسـتانه            آيد که    ين بر می  از نتايج به دست آمده چن      به هر حال     .نکرده است 

  .استفاده کرد سعی و خطا بايد ازمناسب 

  مثال سوم ۳ـ ۲ـ۵ـ۴

ای  در اين مثـال از شـبکه      . کنيم  را بدون استفاده از تابع آستانه حل می        SCBی   به عنوان آخرين مثال مسأله    

 500از الگوريتم در اين مثال تعداد تکرارها بـه          به عنوان شرط خروج     .  المان استفاده شده است    20×32به ابعاد   

رود در ايـن   طـور کـه انتظـار مـی     همـان  .دهـد   نتايج به دست آمده را نشان می    ۷‐۴شکل  . عدد محدود شده است   

هـای   شاخص کـارآيی در مقايـسه بـا جـواب         . حالت در جواب نهايی تعداد زيادی المان با مقادير ميانی وجود دارند           

 با اين حال تغييـرات شـاخص        ی زياد از جواب بهينه است؛      ی فاصله  دهنده رگی است که نشان   ديگر، عدد بسيار بز   

  .کارآيی بسيار يکنواخت است

 

  0TF =              500 , 2938.3304, 255.9992steps PI V= =  

ی ا   بـا شـبکه    SCBی   برای مـسأله   روش حذف حدی  نتايج به دست آمده توسط       ۷ـ۴ شکل
  ای و بدون استفاده از تابع آستانه گره‐۴ المان 20×32متشکل از 

 



  های تکاملی روشی  خانواده. ۴
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  خالصه ۶ـ۴

هـا يـک      در آن  بهينگـی کنند و معيـار       کار پخش مواد برای بيان توپولوژی استفاده می         های تکاملی از راه     روش

هـای حـذف    هـای حـذف کامـل و روش     ی روش   تـوان بـه دو دسـته        ها را مـی     اين روش . معيار حسی و درکی است    

 معرفـی گرديـد و      ESOهـای حـذف کامـل بـه نـام روش              ابتـدا يکـی از روش       در اين فصل   .تدريجی تقسيم کرد  

کـرد حـذف کامـل      معرفی شد که هم از رویروش حذف حدیسپس روش ديگری به نام . الگوريتم آن ارائه شد  

   .برای اين روش نيز الگوريتم مربوطه ارائه گرديد. کند کرد حذف تدريجی استفاده می و هم از روی

ی چند مثال عددی کارکرد دو روش معرفی شده بررسی شد و خـصوصيات     ش پايانِی اين فصل با ارائه     در بخ 

  :نتايج اين بخش به طور مختصر در زير بيان شده است. ها بيان گرديد اين روش

 بـه  روش حـذف حـدی    نوسـانات بـسياری دارد در حـالی کـه            ESOنمودار شاخص کارايی در روش       ⇐

 .شود ب بهينه نزديک میتری به جوا صورت يکنواخت

های به دست آمـده توسـط        شود ولی توپولوژی    همگرا می  ESOتر از روش      سريع روش حذف حدی   ⇐

 ESOهـای روش     تر هستند و شاخص کارايِی نهايی نيـز بيـشتر از جـواب              پيچيده روش حذف حدی  

 .است

 مجــاز شــود حجــم نهــايی بــه حــداکثر حجــم ی ريزتــر باعــث مــی در هــر دو روش اســتفاده از شــبکه ⇐

 .شود ها نمی تر شدِن جواب تر باشد ولی لزوماً باعث بهينه نزديک

هــای محلــی، تــشکيل منــاطق شــطرنجی و   هــايی همچــون همگرايــی بــه ســمت حــداقل  ناپايــداری ⇐

 .خورد به چشم میها در نتايج هر دو روش  ی المان وابستگی به شبکه

 قانونی کلی برای تعيين پارامترهـای       يک از اين دو روش      گيری شد که در هيچ       چنين نتيجه  در پايان  ⇐

 .سعی و خطا است برای يافتن مقدار مناسِب اين پارامترها هالگوريتمِی مناسب وجود ندارد و تنها را

، در توپولـوژی نهـايی تعـداد زيـادی المـان بـا              از تابع آستانه استفاده نـشود     روش حذف حدی    اگر در    ⇐

ی زيادی از جواب بهينه خواهـد        ص کارايی فاصله  مقادير ميانی به وجود خواهد آمد و همچنين شاخ        

  .داشت
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  ها انواع ديگر روش ۵
  
 

  
 مقدمه ۱ـ۵

هـا   سازی توپولوژيک سازه   کاملی در بهينه  های ت  ی روش  سازی و همچنين خانواده    های همگن  ی روش  خانواده

هـای ديگـری نيـز بـرای         هـا، روش   ای دارند ولـی عـالوه بـر ايـن روش           شده هستند و کاربرد گسترده     بسيار شناخته 

بـا ايـن حـال      . ی ذکر شده معـروف نيـستند       ی دو دسته   اند که به اندازه    ها معرفی شده   سازی توپولوژيک سازه   بهينه

با توجه به اين مطلب و برای تکميـل بحـث، ايـن             . هايی دارند که درخور بررسی است      ژگیها مزايا و وي    اين روش 

  .ها اختصاص داده شده است فصل از اين تحقيق به معرفی و بررسی اين روش

شوند که برای بيان توپولوژی      هايی بررسی می    روش بخش نخست در  شود؛   اين فصل به دو بخش تقسيم می      

برخـی   در بخش دوم     .اند  نامگذاری شده  fهای   تر به نام روش    کنند و پيش   استفاده می ) ضمنی يا صريح  (از توابع   

مراجعـی  در انتهـای فـصل،      . شـوند   به اختصار معرفی مـی     کنند از متغيرهای ناپيوسته استفاده می     که   یهاي روشاز  

  . خواهد شدهای ديگر ارائه ی روش برای مطالعه درباره

  

  fهای  روش ۲ـ۵

هايی هستند کـه بـرای بيـان توپولـوژی از توابـع               روش fهای   ، روش §۶‐۲رفته در   بندی صورت گ   طبق دسته 

هـايی ارائـه      به کمک دو نمونـه از چنـين روش         fهای   ی بيان توپولوژی در روش     نحوه§ ۴‐۲در  . کنند استفاده می 

 ابـ ) یروش استفاده از توابـع ضـمنی و روش اسـتفاده از تـابع توصـيف توپولـوژ                 (در اين بخش اين دو روش       . شد

  .مورد بررسي قرار خواهد گرفتها  سازي در آن شوند و چگونگِی روند بهينه معرفی میبيشتری تفصيل 
  استفاده از توابع ضمنی ۱ـ۲ـ۵

چگونگِی بيان توپولـوژی در ايـن روش در         .  ارائه شده است   ۲۰۰۳اين روش توسط بليچکو و همکارانش در سال         

گفته شد، در اين روش توپولوژی به کمـک تـابِع ضـمنِی              ۱‐۴‐۲گونه که در بخش       همان. ذکر گرديد § ۱‐۴‐۲
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( )xφ    و تابع سـطح غالـِب ( )( )H xφ  ی حـداقل کـردن نرمـی در ايـن روش بـه فـرم        مـسأله . گـردد   بيـان مـی

را به شکل ديگری تبيـين  اين مسأله  ١ در ادامه با استفاده از اصل حداقل انرژی پتانسيل     .شود نوشته می ) ۱۳‐۲(

  .کنيم می

  سازی نرمی متوسط ی حداقل بيان جديدی از مسأله ۱ـ۱ـ۲ـ۵

  :]۱،۲[توان به شکل زير نوشت  انرژی پتانسيل را برحسب فرم دوخطِی انرژی و فرم خطِی بار می٢تابعِی
)۵‐۱(  1

2( ) ( , ) ( ).w a w w l wΠ = −  

u ماننـد     و سـازگار    تعادِل سازه به ازای يک ميدان تغييرمکان مجاز        ،طبق اصل حداقل انرژی پتانسيل     U∈ 

 ۴‐۲ و   ۱‐۵ی روابـط      بـه راحتـی از مقايـسه       . تـابعِی انـرژی پتانـسيل را حـداقل کنـد           uکـه    شود چنـان   برقرار می 

  : سازه را به تعادل برساند خواهيم داشتuشود که اگر ميدان تغييرمکان  مشخص می
)۵‐۲(  ( ) ( ) ( )1 1

2 2, ,u a u u l uΠ = − = −  

  : قابل بازنويسی به شکل زير است۵‐۲ی  و به اين ترتيب مسأله

)۵‐۳(  
( )

0

max min

such that .

design u U
variables

u

V V

∈
Π

≤
  

در روش اسـتفاده از     ،  )۱۲‐۲( و   )۱۰‐۲(با توجه به    اگر به جای فرم تانسوری از فرم ماتريسی استفاده شود،           

  : توابع ضمنی اين مسأله به شکل زير درخواهد آمد

)۵‐۴(  t

0

1
max min ( ( )). d d d

2

such that ( ( ))d 0,

T T T

u U
H

H V

∈
− −

− ≤

∫ ∫ ∫

∫

x D u f u t

x

φ Ω Ω Γ

Ω

φ Ω Ω Γ

φ Ω

ε ε
  

) فرم ماتريسی تانسور کرنش      εکه در آن     )
ij uε   و D       فرم ماتريسی تانسور سـختی ( )

ijklE x  اسـت . u  ،f 

و بـه   (۴‐۵ی   توجـه کنيـد کـه در رابطـه    . هستندt و u ،fهای  های ماتريسی معادل ميدان  به ترتيب فرم   tو  

بـه ايـن ترتيـب      .  بايد عالوه بر مجاز بودن، سازگار نيز باشد        u تغييرمکان   ميدان) ۳‐۵ی   همين ترتيب در رابطه   

  : اضافه کنيمبايد شرط زير را به مسأله
)۵‐۵(  ( ) ( )d du u .= ∀ ∈x x x Γ  

  :اگر از تقريب اجزای محدود استفاده کنيم داريم

                                                 
1 principle of minimum potential energy 
2 functional 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٨٩ 

)۵‐۶(  ( ) ( )
I I

I

N=∑u x x u  

يب قيود تغييرمکانی بـه ترتيـب      به اين ترت  . ها توابع شکلی هستند   NIای و    های گره   بردار تغييرمکان  uIکه در آن    

  :]۲[زير نوشته خواهند شد

)۵‐۷({ } ( ) ( ){ } ( ) ( )
, d, , d, d0 ,u u i i i J i J i

J

g u u N u u on
⎧ ⎫⎪ ⎪⎪ ⎪= = − = − =⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭
∑g x x x x Γ  

 uiو ) §۲‐۲‐۲نگــاه کنيــد بــه  (Γdای در مــرز  ی تغييرمکــان گــره مقــادير از پــيش تعيــين شــده ud,i کــه در آن

  :توان قيد حجمی را به ترتيب زير بازنويسی کرد به همين شکل می.  هستندuهای بردار  مؤلفه
)۵‐۸(  ( ) 0d 0.Vg H V= − =∫

Ω

φ Ω  

  ]:۲[توان در دو مرحله به شرح زير حل نمود  می۵‐۵ را با توجه به شرط ۴‐۵ی  حال مسأله

و يـافتن ميـدان   ) ٣یشـرايط تغييرمکـان   (guسازی تابعِی انرژی پتانسيل بـا توجـه بـه قيـد سـازگاری             ـ حداقل ۱

  ؛)هاuI(تغييرمکان متعادل 

 و يــافتن متغيرهــای طراحــی بهينــه gV  بــا توجــه بــه قيــد حجمــیحــداقل انــرژی پتانــسيلـــ حداکثرســازی ۲

)Iφها
٤.(  

  سازی مسأله روند بهينه ۲ـ۱ـ۲ـ۵

  ]:۲[شود ه شکل زير نوشته می تابع الگرانژ بسازی ی حداقل با استفاده از روش ضرايب الگرانژ، برای مسأله
)۵‐۹(  ( ) 1

2
T T

u I u u u u u, p ,= Π+ +u g g gL λ λ  

ــرای قيــ  λuکــه در آن  ــژ ب ــردار ضــرايب الگران ــارامتر جريمــه اســت pود تغييرمکــانی و  ب ــسأله.  پ ــرای م ی  ب

  ]:۲[داريمنيز حداکثرسازِی 

)۵‐۱۰(

( )

t

1
( ( )). d d d

2
1

( ( )). d
2

I V

T T T
V

T
V

, g

H g

H g .

φ φ φ

φ

φ

λ λ

λ

λ

= Π +

= − − +

= − +

∫ ∫ ∫

∫

x D u f u t

x D

L

Ω Ω Γ

Ω

φ

φ Ω Ω Γ

φ Ω

ε ε

ε ε

  

  . ضريب الگرانژ برای قيد حجمی استλφدر اين رابطه 

  :به شرح زير است) تابع الگرانژ تعادل(مشتقات تابع الگرانژ اول 
                                                 
3 displacement constraints 

  )۱۴‐۲(نگاه کنيد به   4



ها انواع ديگر روش. ٥  

٩٠  

)۵‐۱۱(  
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t
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∂
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∂
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  :داريم) سازی تابع الگرانژ بهينه(و برای مشتقات تابع الگرانژ دوم 

)۵‐۱۲(  

1 ( ( )) ( ( ))
. d d 0

2

0

T

I I I

V

H H
,

g .

φ
φ

φ

φ

λ

λ

∂ ∂ ∂
= − + =

∂ ∂ ∂
∂

= =
∂

∫ ∫
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L

L

Ω Ω

φ φΩ Ω
φ φ φ
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 است مشتقات آن ناپيوسته هستند و بنابراين حل عـددی           ٥ای با توجه به آن که تابع سطح غالب يک تابع پله          

توابع متعـادل مختلـفی بـرای روابـط     . کنيم  می٦اين تابع را تعديلبرای حل اين مشکل . مسأله مشکل خواهد بود   

  :]۲[گردد ی زير استفاده می  رابطهاولبرای تابع الگرانژ . شوند  استفاده می۱۲‐۵ و ۱۱‐۵

)۵‐۱۳(  ( )
21

1 sin
4 2
1

uH
π

⎧∆ ≤−⎪⎪⎪⎪⎪ ⎛ ⎞⎪ ⎟⎜= + − <⎨ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠⎪⎪⎪⎪ ≥⎪⎪⎩

φ

φφ φ <

φ

  

  :]۲[شود ی زير استفاده می و برای تابع الگرانژ دوم از رابطه

)۵‐۱۴(  ( )
1

1 sin
2 2
1

Hφ
π

⎧∆ ≤−⎪⎪⎪⎪ ⎛ ⎞⎪⎪ ⎟⎜= + − <⎨ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠⎪⎪⎪⎪ ≥⎪⎪⎩

φ

φφ φ <

φ

  

 ۹‐۲ی    در رابطـه   α(شـود     انتخـاب مـی    α  مـساوی  تـر   اسـت کـه کوچـک      ٧طول هموارسـازی   در اين روابط    

 يک عدد مثبت کوچک است که برای حصول اطمينان از تکـين نبـودِن سـختی بـه کـار               ∆و  ) معرفی شده است  

  :]۲[آيند  میهای زير در  به ترتيب به صورت۱۲‐۵ و ۱۱‐۵  اول در روابطبه اين ترتيب معادالت. رود می

                                                 
5 step function 
6 regulation 
7 smoothing length 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٩١ 
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)۵‐۱۶(  ( ( )) ( ( ))1
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  :آيد به دست میی زير   از رابطهGI) ۱۵‐۵(در 

)۵‐۱۷(  .u
I

I

∂
=

∂
g

G
u

  

هـای   شـيب از روش ها uI و يافتن سازی تابعِی انرژی پتانسيل ی حداقل حل مسألهبرای  و همکارانش   بليچکو

بـه منظـور رعايـت اختـصار در     . ارائه شـده اسـت  ] ۳[ در iريوزو اين روش توسط فلچر     ]. ۲[اند  استفاده کرده  ٨توام

ی   برای حـل مـسأله     .دهيم ارجاع می ] ۳[کنيم و خوانندگان را مستقيماً به        پوشی می  اينجا از بيان اين روش چشم     

ها، بليچکو و همکارانش از طرحـی مـشابه طـرح بهبـود تـدريجی      φIحداکثرسازی حداقل انرژی پتانسيل و يافتن       

  ]:۲[شود ی بهبود متغيرهای طراحی به شکل زير بيان می رابطه. ]۲[اند استفاده کرده) SIMP) ۳‐۴۴روش 
)۵‐۱۸(  ( ) ,new

I I I
ηα α= + −Aφ φ  

  ]:۲[آيد ی زير به دست می  از رابطهAIدهنده است و   عامل کاهشηکه در آن 

)۵‐۱۹(  
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uHکه در آن    . هستندHφ و uH به ترتيب مشتقات ′Hφو  ′

  مثال عددی

ز توابـع ضـمنی و      بـا اسـتفاده ا    )  معرفـی شـده    ۱‐۵‐۳که در بخش     (SCBی   در اين بخش نتايج حل مسأله     

 انتخـاب   ۱‐۵پارامترهای به کار رفتـه در حـل ايـن مـسأله مطـابق جـدول                 . کنيم گزارش می ] ۲[سازی از    متعادل

  .اند  در نظر گرفته شده۱‐۵‐۳اند مطابق با بخش  ی پارامترهايی که در اين جدول نيامده بقيه. اند شده
  

 α  Ε  W  L 

0.05  0.2 1000.0 5.0 8.0 

  سازی  و متعادل با استفاده از توابع ضمنیSCBی  ير پارامترهای به کار رفته برای حل مسألهمقاد  ۱‐۵جدول 

                                                 
8 conjugate gradients 



ها انواع ديگر روش. ٥  

٩٢  

هـای   از المـان  ) α≠φ(ای و در منـاطق مـرزی         گـره ‐۴هـای    از المان ) α=φ(در مناطق دور از مرز      

  .اند  نمايش داده شده۱‐۵های مختلف در شکل  ای حاصله در گامه توپولوژی]. ۲[ای استفاده شده است گره‐۹

  

هـای بـه      و توپولـوژی   (a)ی اوليـه     سـازه :  با استفاده از توابع ضـمنی      SCBی   سازی مسأله  روند بهينه  ۱ـ۵ شکل

  ].۲ [(f) و توپولوژی نهايی 40 (c) ،77 (d) ،105 (e)، (b) 22های  دست آمده در گام

هـای ديگـر و مباحـث        از مثـال  . وپولوژی به دست آمده واضح و همـوار اسـت         شود ت  گونه که مشاهده می    همان

گيری کرد کـه ايـن روش بـه صـورت يکنواخـت و همـواری بـه          توان چنين نتيجه   می] ۲[شده در    استداللی مطرح 

 در نتـايج آن بـه       های محلـی   هايی چون مناطق شطرنجی و حداقل      شود و ناپايداری   سمت جواب بهينه همگرا می    

  .خورند چشم نمی



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٩٣ 

  استفاده از تابع توصيف توپولوژی ۲ـ۲ـ۵

 کـولن   توسـط دورويتـر و فـن       ۲۰۰۰نخستين بار در سـال       (TDF)مفاهيم استفاده از تابع توصيف توپولوژی       

ی بيـان توپولـوژی بـه کلـی          هايی که تاکنون معرفی شدند، نحوه      در اين روش، برخالف تمام روش     .  ارائه شد  ]۴[

های عددی نظير وابستگی     شود برخی از ناپايداری    اين نکته باعث می   . د است های محدو  ی المان  مستقل از شبکه  

 ۲‐۴‐۲ در بخـش     توسـط تـابع توصـيف توپولـوژی       چگونگی بيان توپولوژی    ]. ۵[ها از بين برود    ی المان  به شبکه 

ی کـاربرد آن در      ی ايـن روش و همچنـين نحـوه         در ايـن بخـش برخـی نکـات تکميلـی دربـاره            . ذکر گرديده است  

  .د گرفتنسازی مورد بررسی قرار خواه ل بهينهمسائ

  TDFنکاتی پيرامون استفاده از روش  ۱ـ۲ـ۲ـ۵

هـای مکـانيکی سـازه       های ديگـر از تحليـل اجـزای محـدود بـرای يـافتن پاسـخ                در اين روش نيز همانند روش     

ر نـشود،   برای آن که در دستگاه معادالت اجزای محدود تکينگی بـه وجـود نيايـد و سـازه ناپايـدا                   . شود استفاده می 

ای بـا ضـريب      مـاده (ی بـسيار نـرم       هـای خـالی بـا يـک مـاده          شود و قسمت   بندی می  ی طراحی المان   کل محدوده 

 گفتـه شـد پـر يـا خـالی بـودن             ۲‐۴‐۲طـور کـه در بخـش         همـان . شـوند  جـايگزين مـی   ) ارتجاعی بـسيار کوچـک    

هـا را بـه کمـک مقـدار          ِن المان پر و يا خالی بود    . گردد های مختلف سازه با توجه به سطح برش تعيين می          قسمت

ی طراحی با يک شبکه      هنگامی که محدوده  . کنيم دهيم مشخص می   ضريب ارتجاعی که به آن المان نسبت می       

  :]۵[شود برای هر المان ممکن است سه حالت مختلف پيش آيد های محدود پر می از المان

مقـدار  ش باشـد؛ در ايـن حالـت         تـر از سـطح بـر       های المان بزرگ   تابع توصيف توپولوژی در تمام گره      . ۱

ی نهـايی قـرار اسـت از         ای که سـازه    ضريب ارتجاعی در المان مربوطه را برابر ضريب ارتجاعِی ماده         

 .دهيم  قرار می(E)آن ساخته شود 

تر از سطح بـرش باشـد؛ در ايـن حالـت مقـدار               های المان کوچک   تابع توصيف توپولوژی در تمام گره      . ۲

 .1εدهيم به طوری که   قرار میΕεطه را برابر ضريب ارتجاعی در المان مربو

تـر از سـطح      هـا بـزرگ    ی گـره   تر و در بقيه    های المان کوچک   تابع توصيف توپولوژی در برخی از گره       . ۳

جم المـان   برش باشد؛ در اين حالت مقدار ضريب ارتجاعی در المان مربوطه متناسب با کسری از ح               

 نـشان دهـيم   βاگر اين کـسر را بـا   . گردد است انتخاب می تر از سطح برش       بزرگ TDFکه در آن    



ها انواع ديگر روش. ٥  

٩٤  

) گاه مقدار ضريب ارتجاعی برابر با عبارت آن )1 Eβ βΕ + −ε خواهد بود. 

  . خواهد بودISEبه اين ترتيب مشخص است که توپولوژی نهايی يک توپولوژی 

تـوان   به عنوان يک گزينه می    . کارهای متفاوتی استفاده کرد    توان از راه   ی ارضا شود می   برای آن که قيد حجم    

در اين حالت ممکن است از روش نصف        . ميزان حجم اشغال شده توسط مواد را با تغيير سطح برش کنترل نمود            

ابت اختيار شـود    کار ديگر آن است که سطح برش ث        راه. کردن برای يافتن مقدار مناسب سطح برش استفاده نمود        

ی ديگر برخورد با سطح برش به عنـوان          گزينه. سازی مطرح گردد   ی بهينه  و قيد حجمی به طور صريح در مسأله       

  ].۵[اضافی استيک متغير طراحی 

  تحليل حساسيت ۲ـ ۲ـ۲ـ۵

 در  ی طراحـی  هـا  متغيـر ی   مجموعـه و   را معرفی کرديم     TDF متغيرهای طراحی در روش      ۲‐۴‐۲در بخش   

های مکانيکی يک سازه ممکن است هم به صورت صـريح             به طور کلی پاسخ    . نمايش داديم  siهر تابع پايه را با      

  ]:۵[و هم به صورت ضمنی به متغيرهای طراحی وابسته باشند به طوری که داريم
)۵‐۲۰(  ( )( ), ,r r= u s s  

 نبـودن   بـا فـرض وابـسته      . متغيرهـای طراحـی هـستند      s={si}گر يک پاسخ مکانيکی سازه و         نشان rکه در آن    
ی زيـر را     هتـوان رابطـ    مـی § ۱‐۴‐۳‐۳به کمک روش الحاقی و بـه ترتيبـی مـشابه            نيروها به متغيرهاي طراحي،     

  ]:۵[های مسأله استخراج کرد برای حساسيت

)۵‐۲۱(  ( )( )d , d
.

d d
T

i i

r
s s

= −
u s s K

u u  

و مـاتريس سـختی کـل سـازه         ) درجـات آزادی  (ای   هـای گـره     به ترتيب بردار تغييرمکان    K  و u در اين رابطه  

dی مشتقات    محاسبهبرای  . هستند
d is
K      اسـتفاده   ٩از روش تغييرات محـدود    کنند   پيشنهاد می  دورويتر و فن کولن 

  .ای نيست ی اين مشتقات کار چندان ساده  با اين حال محاسبه].۵[شود

در ايـن صـورت     . توان از الگـوريتم ژنتيـک اسـتفاده نمـود           می TDFسازی مسائل به کمک روش       برای بهينه 

توان در اين مـسائل از روش        همچنين می . )۱‐۳‐۵نگاه کنيد به     (حل مسأله احتياجی به تحليل حساسيت ندارد      

هـا بـه سـادگی       ی حـساسيت   بهمعيار بهينگی با معيارهای حسی و درکی مناسب استفاده کرد به طوری که محاسـ              

                                                 
9 finite differences method 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٩٥ 

بـه محاسـبات بـسيار    استفاده از معيار بهينگی بر الگوريتم ژنتيـک تـرجيح دارد زيـرا              با اين وجود    . پذير باشد  امکان

  ].۵[ی احتياج داردترکم

  

 ناپيوستهسازی  بهينههای  روش ۳ـ۵

فاده از متغيرهـای    اسـت . هايی که تاکنون بررسی شـدند از متغيرهـای پيوسـته اسـتفاده شـده بـود                  در تمام روش  

تـوان از   بـا ايـن وجـود مـی    . توانـد باعـث کـاهش حجـم محاسـبات شـود           پيوسته مزايای مختلفی دارد از جمله مـی       

اسـتفاده از متغيرهـای ناپيوسـته زمـانی مفهـوم پيـدا             . سازی توپولوژيک بهـره بـرد       متغيرهای ناپيوسته نيز در بهينه    

بـه ايـن ترتيـب اسـتفاده از     . ود مـواد همـسان توصـيف کنـيم    نبـ /کند که بخواهيم توپولوژی را به کمـک وجـود     می

  . منجر خواهد شدISEی  متغيرهای ناپيوسته به يک توپولوژی از دسته

های مختلفی وجود دارد ولـی اسـتفاده از بـسياری از             سازی با متغيرهای ناپيوسته روش     برای حل مسائل بهينه   

 بـه دليـل تعـداد زيـاد متغيرهـا در چنـين مـسائلی، مرسـوم                  هـا  سازی توپولوژيک سازه   ها در مسائل بهينه    اين روش 

انـد، بـه    ها با متغيرهای ناپيوسته به کـار رفتـه   سازی توپولوژيک سازه   در ادامه دو روش که در مسائل بهينه       . نيست

  .گردند اختصار معرفی می

  استفاده از الگوريتم ژنتيک ۱ـ۳ـ۵

. ]۶[ اسـتوار اسـت  v و واريسiv، ساتنiii، مندلiiينی تحقيقات و نظريات دارو مفاهيم الگوريتم ژنتيک بر پايه    

هــا معمـوالً بــه صـورت دودويــی    ژن. شـود   جـايگزين مــی ١٠هـر متغيــر طراحـی بــا يـک يــا چنـد ژن    در ايـن روش  

 يـک   عنـوان  بـه    هـر جـواب مـسأله     . توانند مقدار صفر يا يک را به خود اختصاص دهنـد           شوند و می   مقداردهی می 

هـا را    ای از افـراد يـا کرومـوزوم        مجموعـه . هاسـت  ای از ژن    که مجموعه  ودش  شناخته می  ١٢ يا يک فرد   ١١کروموزوم

 ١٥نـدگی  و بـا توجـه بـه يـک تـابع براز        S ماننـد    ١٤الگوريتم ژنتيک در يک فضای جـستجو      ]. ۶[نامند  می ١٣جمعيت

f:مانند   +→S     يک جمعيت مانند Pi     کنـد و آن را بـه        ی تکاملی دارويـن متکامـل مـی         را با تقليد از نظريه

                                                 
10 gene 
11 chromosome 
12 individual 
13 population 
14 search space 
15 fitness 



ها انواع ديگر روش. ٥  

٩٦  

بـه  شود که اين مراحل      انجام می  ی اصلی  در چهار مرحله   اين روند تکامل     .]۷[کند  تبديل می  Pi+1 جمعيت جديدِ 

  :]۷،۸[قرار زيرند

  .شود ميزان برازندگی تمام افراد يک جمعيت محاسبه می: ١٦ارزيابی •

iPجمعيت جديد   : ١٧انتخاب • هـايی کـه از يـک فـرد از           تعـداد تکثيـر   . شـود   ساخته می  Piتکثير اعضای    با   ′

iPتعداد افراد . شود متناسب با برازندگی آن فرد است  انجام میPiجمعيت   . استPi برابر تعداد افراد ′

iPگر پيوند بر جمعيت      عمل: ١٨پيوند • iPشود تا جمعيت      اعمال می  ′ گـر از هـر دو       اين عمـل  .  ايجاد شود  ′′

iPفرد در    x مانند   ١٩ يک جفت فرزند   y و   x مانند   ′ y و   ′ عمل پيوند بـا احتمـالی معـادل         .کند  توليد می  ′

pc  ی   يـک پيونـد خـود بـه صـورت يـک رشـته             .شود  انتخاب می  1.0 تا   0.2 که معموالً بين     افتد  اتفاق می

)مانند دودويی  )1, , Nc c c= شود کرد آن چنين تعريف می قابل نمايش است و عمل: 

  

( )

( )

( )
( )

1 1

1 1

, , , ,

, , , ,

if 1 if 1
  and   

if 0 if 0

N Nc

N N

i i i i

i i
i i i i

x x x x x x

y y y y y y

x c y c
x y

y c x c

⎧⎧ ′ ′ ′⎪= =⎪ ⎪⎪⎪ ⎪⎯⎯→⎨ ⎨⎪ ⎪ ′ ′ ′= =⎪ ⎪⎪⎩ ⎪⎩
⎧ ⎧= =⎪ ⎪⎪ ⎪′ ′= =⎨ ⎨⎪ ⎪= =⎪ ⎪⎩ ⎩

  

iPگر از جمعيت     اين عمل : ٢٠جهش • iPجهش يک فرد از     . کند  توليد می  را +1iP جمعيت   ′′  را  x ماننـد    ′′

xبه يک فرزند مانند      افتـد کـه معمـوالً بـين       اتفاق میpmعمل جهش با احتمالی معادل      . کند  تبديل می  ′

)ی دودويـی ماننـد       جهش نيز به صورت يـک رشـته       . شود انتخاب می  2-10 تا   10-4 )1, , Nm m m= 

 :شود کرد آن چنين تعريف می قابل نمايش است و عمل

  
( ) ( )1 1, , , ,

1 if 1
 

if 0

m
N N

i i

i
i i

x x x x x x

x m
x

x m

′ ′ ′= ⎯⎯⎯→ =

⎧ − =⎪⎪′ = ⎨⎪ =⎪⎩

  

يـابی آن اسـت کـه ايـن الگـوريتم يـک روش               هـای بهينـه    تـرين مزيـت الگـوريتم ژنتيـک بـر ديگـر روش             مهم

 و قيـود مـسأله احتيـاج دارد و در           ی تـابع هـدف     يابی تنها به محاسبه    صفر است به اين معنا که برای بهينه       ‐مرتبه
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  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٩٧ 

 يـابی  احتمـال دسـت    ايـن روش     در همچنين   ].۷[هنگام استفاده از اين الگوريتم نيازی به تحليل حساسيت نيست         

 بـا ايـن حـال عيـب بـزرگ االگـوريتم ژنتيـک کنـدی آن و حجـم زيـاد                .]۶[بيـشتر اسـت    ٢١ی کلی  به جواب بهينه  

  ].۷[محاسبات در اين روش است

ی  کافی است محـدوده   . توان از الگوريتم ژنتيک استفاده کرد      به سادگی می  ها    توپولوژيک سازه  سازی در بهينه 

مقدار . های محدود بپوشانيم و به هر المان يک متغير طراحی دودويی نسبت دهيم             طراحی با يک شبکه از المان     

وجـود  ( صـورت نبـود مـاده         بـه  0 برای متغير طراحی در يک المان به صورت وجود ماده در آن المـان و مقـدار                   1

بـه  . هاسـت  هر فرد از جمعيت يک مجموعه از متغيرهای طراحـی تمـام المـان             . شود تفسير می ) ای بسيار نرم   ماده

توجه کنيد کـه ايـن روش بـا    . توان جواب بهينه را جستجو کرد  اين ترتيب با کمک الگوريتم ژنتيک به راحتی می        

هـا معمـوالً     سازی توپولوژيـک سـازه      دارد و به همين دليل در بهينه       ی محاسباتی بسيار زيادی    وجود سادگی هزينه  

هايی از چگونگی کاربرد ايـن الگـوريتم    نمونه. شود سری تمهيدات اضافی به کار گرفته می     الگوريتم ژنتيک با يک   

هـای   سازی سـازه    الگوريتم ژنتيک در مسائل بهينه     .ارائه شده است  ] ۱۱‐۷[سازی توپولوژيک در     در مسائل بهينه  

  ]).۱۶‐۱۲[برای نمونه نگاه کنيد به (ناپيوسته نيز کاربرد دارد 

  ٢٢ مخلوط ناپيوسته خطیی  به يک برنامه تبديل مسأله ۲ـ۳ـ۵

  هـستند ٢٣کـه در واقـع مـسائل غيرخطـی مخلـوط ناپيوسـته      را  ناپيوسـته   سـازی توپولوژيـک      اکثر مسائل بهينـه   

افزارهـای مختلـفی     هـا و نـرم     روش. ]۱۷،۱۸[ی کـرد  های خطِی مخلوط ناپيوسـته بازنويـس       توان به شکل برنامه    می

به ايـن   . ]۱۷[دهند ی عمومی را به دست می      ها وجود دارند که به نحو کارامدی جواب بهينه         برای حل اين برنامه   

هـا و   های خطِی مخلوط ناپيوسته، امکـان اسـتفاده از ايـن روش          سازی به فرم برنامه    ترتيب بازنويسِی مسائل بهينه   

  .کند  را فراهم میافزارها نرم

  :ی زير به دست خواهد آمد اگر از روش اجزای محدود استفاده کنيم نرمی متوسط از رابطه
)۵‐۲۲(  ( ) ,Tl u = f u  

 تعداد درجات آزادی    d و   ای هستند  ها و نيروهای گره     به ترتيب بردار تغييرمکان    d∈f  و d∈uکه در آن    

  :معادالت تعادل نيز به شکل زير بيان خواهند شد .است

                                                 
21 global minimum (or maximum) 
22 linear mixed 0-1 program 
23 nonlinear mixed 0-1 programs 



ها انواع ديگر روش. ٥  

٩٨  

)۵‐۲۳(  ( ) ,=K z u f  

d که در آن   d×∈K       ماتريس سختی کل سازه و ( ) { }1 2, , 0,1 Nz z= ∈z هـای طراحـی    بردار متغير  …

1izام بـا    ‐iوجود ماده در المان     . است 0iz و نبـود مـاده بـا         = هـای    تعـداد المـان  N. گـردد   مـشخص مـی   =

  :شود ماتريس سختی کل به شکل زير تعريف می. محدود به کار رفته است

)۵‐۲۴(  ( )
1

.

N

T
e e e ee

z
=

=K z B D BA  

q در اينجا  q
e

×∈D     ی بـين تـنش و کـرنش را بيـان            ی مـورد نظـر اسـت کـه رابطـه            ماتريس سـختی مـاده

qتريس  ما. کند می d
e

×∈B  در مـسائل دوبعـدی      . تغييرمکان در اجزای محدود است    ‐ ماتريس کرنشq=3  و 

تعريـف  ) ای يـک قيـد جعبـه   (ی مجـاز   ها يک محدوده حال اگر برای تغييرمکان . استq=6در مسائل سه بعدی   

  :شود سازی نرمی متوسط به شکل زير بازنويسی می ی حداقل کنيم، مسأله

)۵‐۲۵(  
( )

{ }

,

0

min

subject to

0,1 ,

T

min max

N

V

=

≤

≤ ≤

∈

z u
f u

K z u f

Vz

u u u

z

  

max کــه در آن d∈u  وmin d∈uــ هــا  ه ترتيــب بــردار حــدود بــااليی و حــدود پــايينی بــرای تغييرمکــان  ب

)و )1, ,
N

NV V += ∈V توان به فرم خطی مخلوط بـه شـکل           اين مسأله را می    .هاست  معرف حجم المان   …

  ]:۱۷[زير بازنويسی کرد

)۵‐۲۶(  
( )
( )

{ }

, ,

0

min

subject to

, 1,...,

1 , 1,...,

1 , 1,...,

0,1 ,

T

min max
j j j j j

T min
j j j j j

T max
j j j j j

min max

N

z z j N

z j N

z j N

V

=

≤ ≤ =

− ≥ − =

− ≤ − =

≤

≤ ≤

∈

z u s
f u

Bs f

c s c

D B u s c

D B u s c

Vz

u u u

z

  

min که در آن
jc و max

jc ۱۷[آيند میبه دست روابط ريز از:[  



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه  بهينه

٩٩ 

)۵‐۲۷(  
( ) ( )
( ) ( )

,

.

min T min T max
j j j j j

max T min T max
j j j j j

+ −

− +

= +

= +

c D B u D B u

c D B u D B u
  

)در اين روابط  )T
j j

+
D B و ( )T

j j

−
D B۱۷[شوند  به ترتيب زير تعريف می:[  

)۵‐۲۸(  
( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

if 0
;

0 if 0

.

T T
j j j ji iT

j j i T
j j i

T T T
j j j j j j

+

− +

⎧⎪ >⎪⎪= ⎨⎪ ≤⎪⎪⎩

= −

D B D B
D B

D B

D B D B D B

  

ي   عـادل مـسأله    اسـت كـه م     سازی خطی مخلوط بـا متغيرهـای ناپيوسـته         ی بهينه   يک مسأله  ۲۶‐۵ی   مسأله
ايـن روش اضـافه     اصـلی   عيـب   .  حل شود  28‐5 و   27‐5 است و بايد با توجه به تعاريف و روابط           25‐5غيرخطي  

  ].۱۷[جديد و در نتيجه افزايش حجم محاسبات استو قيود سری متغيرهای طراحی  شدن يک

 

  های ديگر روش ۴ـ۵

که کـم و بـيش مـورد        اند   يز پيشنهاد شده  های ديگری ن   به منظور يافتِن توپولوژِی بهينه برای يک سازه روش        

  :های زير اشاره نمود توان به روش برای نمونه می. اند توجه محققين قرار گرفته

از توابـع  § ۱‐۲‐۵هماننـد روش ذکـر شـده در    اين روش نيز در  : ]۲۰،۲۱[٢٤ای های مرحله  روش مجموعه  •

  .رود تعادل به کار نمی ولی فرم ضعيف معادالت دشو ضمنی برای بيان توپولوژی استفاده می

سـازی   در سـازه اقـدام بـه بهينـه        ) هـايی  يا حباب (هايی   اين روش با ايجاد سوراخ    : ]۲۴‐۲۲[٢٥روش حباب  •

  .کند سازه می

هـای   هـای پيوسـته و سـازه       سـازی سـازه    اين روش هم بـرای بهينـه      : ]۲۸‐۲۵[٢٦کننده روش رشد دگرگون   •

 BESOايـن روش شـبيه روش       .  اسـتفاده اسـت    هـای ترکيبـی قابـل      سازی سازه  خرپايی و هم برای بهينه    

  .کند عمل می) §۱‐۳‐۴(

هـا را در فـضای       سازی توپولوژيک سازه   برخی از محققين بهينه   : ]۳۳‐۲۹[٢٧های موجکی   استفاده از روش   •

  .های عددی را حذف نمود توان برخی از ناپايداری با استفاده از اين روش می. اند موجکی انجام داده

                                                 
24 level set method 
25 bubble method 
26 metamorphic development  
27 wavelet 



ها انواع ديگر روش. ٥  

١٠٠  

هـای پيوسـته بـه       سازی توپولوژيـک سـازه     های موجود در بهينه    لی راجع به انواع روش    برای کسب اطالعات ک   

  .مراجعه کنيد] ۱۹[

 

 خالصه ۵ـ۵

هـايی کـه از متغيرهـای ناپيوسـته      سـپس دو نمونـه از روش  .  بررسـی گرديدنـد  fهـای   ابتدا روشدر اين فصل  

بـه اختـصار معرفـی      ) خلـوط ناپيوسـته   ی خطـی م    الگوريتم ژنتيک و تبديل مسأله به يک برنامه       (کنند   استفاده می 

سـازی توپولوژيـک    هـای موجـود در بهينـه    ی برخی از ديگر روش    در انتهای فصل نيز مراجعی برای مطالعه      . شدند

سازی ناپيوسـته بـدين شـرح     های بهينه  و روشfهای  ی روش ها درباره ی نتايج بررسی   گزيده .ها ارائه گرديد   سازه

  :است

هـا نهـايی واضـح شـوند و برخـی از        شـود توپولـوژی    و متعـادل سـازی باعـث مـی        استفاده از توابع ضمنی      ⇐

  .از بين بروندهای محلی  مانند مناطق شطرنجی و حداقلهای عددی  ناپايداری

هـا بـسيار دشـوار اسـت         ی حـساسيت   هنگام استفاده از تابع توصيف توپولوژی بـه دليـل آن کـه محاسـبه               ⇐

 در اين حالت ممکن است از روش معيـار بهينگـی            .ستفاده کرد سازی ا  توان از هر روشی برای بهينه      نمی

ها آسـان گـردد و يـا ايـن کـه از              ی حساسيت  با معيارهای حسی و درکی استفاده نمود چنان که محاسبه         

 .ها ندارند ی حساسيت هايی بهره برد که نياز به محاسبه روش

تـوان بـه جـواب     نيست و همچنين می  ها   ی حساسيت  برای استفاده از الگوريتم ژنتيک نيازی به محاسبه        ⇐

ــاد اســت    بهينــه ــسيار زي ســازی   در بهينــه.ی کلــی دســت يافــت ولــی حجــم محاســبات در ايــن روش ب

کننــده و  ســری تمهيــدات ســاده هــا هنگــام اســتفاده از الگــوريتم ژنتيــک معمــوالً يــک  توپولوژيــک ســازه

 .ها رفع گردد اریبرند تا حجم محاسبات کاهش يابد و ناپايد بهبوددهنده را به کار می

هـای خطـِی مخلـوط ناپيوسـته         توان به شـکل برنامـه      سازی توپولوژيک ناپيوسته را می     اکثر مسائل بهينه   ⇐

هـا بـرای حـل     افزارهـای مخـصوص ايـن برنامـه     هـا و نـرم   توان از روش  به اين ترتيب می   . بازنويسی کرد 

يـشتری دارد و در نتيجـه حجـم     ببـا ايـن حـال فـرم خطـی مـسأله متغيرهـا و قيـود         . مسأله استفاده نمود  

  .محاسبات افزايش خواهد يافت
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  ها های رفع آن ها و روش ناپايداری ۶
  
 
 
 مقدمه ۱ـ۶

سـته  هـای پيو   سازی توپولوژيک سازه   های مختلفی را که در بهينه      روش) ۵ و   ۴،  ۳فصول  (در سه فصل پيش     

ِ هايی دارند کـه بـر توپولـوژی       ها عمدتاً ناپايداری   در اين فصول ديديم که اين روش      . کاربرد دارند را معرفی کرديم    
بـه  (هاي نهايي    گردند كاربرد توپولوژي   ها سبب مي   اين ناپايداري . گذارد ها تأثير مي   نهاييِ به دست آمده توسط آن     
به . ها قابل كاربرد نباشند    محدود شود و يا اصوالً توپولوژي     ) كلسازي ش  هاي بهينه  عنوان حدس اوليه براي روش    
در اين فـصل    . هاست سازي توپولوژيك سازه   ها در بهينه   ترين بخش  ها يكي از مهم    اين ترتيب حذف اين ناپايداري    
  .ها خواهيم پرداخت به اين مشكالت و ناپايداري

در هـا    ايـن ناپايـداري   شوند و سپس     ظر تعريف مي  ها و مشكالت مورد ن     در بخش ابتدايي اين فصل ناپايداري     
كـرد    در انتهـا عمـل    . هـا معرفـي خواهنـد گرديـد        هاي غلبه بر آن    خواهند شد و روش   هايي جداگانه بررسي     بخش
  .شود هاي عددي نشان داده مي  با مثال،شده هاي معرفي روش

  

  ها و مشکالت مورد نظر تعريف ناپايداری ۲ـ۶

های پيش به طور عمده سه نوع ناپايداری مشاهده گرديد که به ترتيـب بـا                 شده در فصل   های معرفی  در روش 

ايـن سـه    .  بازشـناخته شـدند    های محلی  حداقل و   تشکيل مناطق شطرنجی  ،  ها ی المان  وابستگی به شبکه  های   نام

هـای پيوسـته معرفـی       سـازی توپولوژيـک سـازه      هـای اساسـی در بهينـه       مشکل در مراجع نيـز بـه عنـوان ناپايـداری          

توان به يک مشکل ديگر نيز اشاره نمود که در برخی از نتايج              های عددی می   عالوه بر اين ناپايداری   ]. ۱[اند هشد

 نهـايی   جـواب  در   )نـواحی خاکـستری    (به دست آمده مشاهده شد و آن وجود متغيرهای طراحی با مقـادير ميـانی              

کـافی برخـوردار نباشـد و در نتيجـه          شود توپولـوژی نهـايی از وضـوح          سبب می در بعضی مواقع    اين مشکل   . است

سـازی   ی حداقل ی مسأله پس از يک بررسی کوتاه دربارهی اين بخش   در ادامه.کاربری آن با مشکل مواجه شود  
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  .پردازيم ها می های آن کنيم و به طور اجمالی و کيفی به علت ها و مشکالت را تعريف می اين ناپايدارینرمی، 

  های مسأله ی ناپايداری مقدماتی درباره ۱ـ۲ـ۶

ها به   کنيم جواب  گيريم و فرض می    های پخش مواد را در نظر می       سازی نرمی به کمک روش     ی حداقل  مسأله

هـا را بـه کمـک ترکيـب          سازی توپولوژيک سازه   ی بهينه  در چنين حالتی مسأله    . محدود شوند  ISEهای   توپولوژی

  :توان به شکل زير بازنويسی کرد  می۷‐۲ و ۶‐۲روابط 
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)ی همـسان اسـت و         ضريب ارتجاعی يک مـاده     E0آن   درکه   )E x       ی   ضـريب ارتجـاعی در نقطـهx  اسـت  .

پـس  ايـن مـسأله      .باشند  می ۷‐۲ و   ۶‐۲ مطابق پارامترهای به کار رفته در روابط         ،های به کار رفته    پارامتری   بقيه

  :آيد  به شکل زير در می١سازی  گسستهاز
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)که در آن     )1 N, ,η η= …η     ،متغيرهای طراحی مسأله N  ها و     تعداد المانve ها هستند  گر حجم المان   ها بيان .

هـای بيـشتر بـدون       يل اين امر آن است که عمومـاً ايجـاد سـوراخ           دل]. ۱[ در حالت کلی جواب ندارد     ۱‐۶ی   مسأله

 بـه   ۱‐۶ی   بـه عبـارت ديگـر فـضای مجـاز در مـسأله            . گـردد  تغيير در حجم سازه باعث افزايش کارايی سـازه مـی          

 فـضای مجـاز و همچنـين    ٣سـازی نقـص در بـسته بـودن     غالباً در مسائل بهينـه . ]۱،۲[ نيست٢ی کافی بسته  اندازه

ی  توجه کنيد کـه بـرای مـسأله       ]. ۳[ نداشته باشد  ٥مسأله جواب کلی  شود   می تابع هدف باعث     ٤ِینقص در پيوستگ  

                                                 
1 discretization 
2 closed 
3 lack of closedness 
4 lack of continuity 
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 است جواب وجود دارد زيرا ايـن مـسأله در يـک فـضای محـدود بيـان                   ۱‐۶ی   ی مسأله  شده  که فرم گسسته   ۲‐۶

  ].۱،۲[پذير در آن محدود است های امکان شده و تعداد جواب

 (N)هـا    بـا افـزايش تعـداد المـان    ۲‐۶ی  شـود در مـسأله    موجب مـی ۱‐۶ی  مشکل بيان شده در مورد مسأله     

هـای بـه     های مسأله به وجود بيايند و به عبارت ديگر جواب مسأله بـه تعـداد المـان                 جوابهای بيشتری در     سوراخ

  ].۱[کار رفته وابستگی داشته باشد

توان چنين استنباط کرد که در       يريم؛ می ها در نظر بگ    ای از ريزسازه   ی مورد نظر را به شکل مجموعه       اگر سازه 

آينـد کـه از مـواد     هايی بـه وجـود مـی     ريزسازهشوند و ها تقويت می  اين ريزسازه سازی توپولوژيک سازه،     روند بهينه 

تـوان تنهـا بـه کمـک مـواد           هايی لزوماً همسان نيستند و بنابراين نمی       چنين ريزسازه . کنند موجود بهتر استفاده می   

توان انتظار داشت که استفاده از مواد ناهمسان ايـن ناپايـداری را    به اين ترتيب می. ]۲[ا مدل کردها ر  همسان آن 

   . مؤيد اين نکته هستند۳‐۵‐۳ و ۲‐۵‐۳های  های عددِی ارائه شده در بخش مثال. برطرف کند

ن مـسأله قابـل     به اين ترتيب برای آن که ايـ       . به طور کلی جواب ندارد     ۱‐۶ی   مسألهطور که اشاره شد      همان

 بـرای ايـن کـار وجـود         کـار  راهبـه طـور کلـی دو        . بندی مـسأله اعمـال شـود       حل شود نياز است تغييراتی در فرمول      

  :]۱[دارد

ی جديـد    سـپس ايـن مـسأله     .  تغيير داده شود به طوری که وجـود جـواب تـضمين شـود              ۱‐۶ی   مسأله  )الف(

در . هـای اوليـه نزديـک هـستند        جوابهای آن به     سازی شود و اطمينان حاصل شود که جواب        گسسته

  .شده ارائه گردد ی گسسته هايی برای حل مسأله نهايت الگوريتم

گونه که گفته شد برای ايـن مـسأله          همان.   استفاده شود   ۱‐۶ی   ی مسأله  شده مستقيماً از فرم گسسته     )ب(

  .مل استفاده کردهای محت های ابتکاری برای رفع ناپايداری توان از روش  سپس می.جواب وجود دارد

دانـيم کـه چـه       بـه درسـتی نمـی      کـار  راهمشکوک اسـت زيـرا در هنگـام اسـتفاده از ايـن              ) ب (کار راهاستفاده از   

هـا را بـا       عمـده وجـود دارد کـه آن        روشدو  ) الف (کار راهبرای استفاده از    . ]۱[کنيم ای را حل می    ی پيوسته  مسأله

  . و در ادامه معرفی خواهيم کرد]۱[ شناسيم  می٧سازی محدود و ٦سازی رهاهای  نام

  رهاسازی ۱ـ۱ـ۲ـ۶

←                                                 
5 global 
6 relaxation 
7 restriction 
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توجه کنيد که اسـتفاده     ]. ۱[ برای رسيدن به جواب است     ٨ی طراحی  منظور از رهاسازی بزرگ کردن مجموعه     

تـوانيم بـه    در صورتی که بخواهيم از مواد همسان اسـتفاده کنـيم، مـی     . از مواد ناهمسان نيز نوعی رهاسازی است      

}جــای شــرط  }0 1,η ]ی  شــده  از شــرط رهــا∋ ]0 1,η  بــه ۱‐۶ی  در ايــن صــورت مــسأله.  اســتفاده نمــاييم∋

 در صـورتی کـه در مـدل مـواد           ].۱[ و جـواب خواهـد داشـت       شـود   تبـديل مـی    ٩ی صفحه با ضـخامت متغيـر       مسأله

SIMP )۳‐۴‐۱§ (   از توانp=1.0        دهد ی مشابهی را نتيجه می     أله استفاده کنيم، اين مدل مواد نيز تقريباً مس. 

) نواحی خاکستری رنگ  ( متغيرها با مقادير ميانی      تعدادشود   الزم به ذکر است که استفاده از رهاسازی موجب می         

 §۵‐۲‐۶گـردد کـه در       ی خود باعث بروز مشکالتی می       که اين امر نيز به نوبه      ]۱ [در توپولوژی نهايی زياد شود    

  .ها خواهيم پرداخت به آن

  سازی ودمحد ۲ـ۱ـ۲ـ۶

سـازی   در روش محـدود . نيست ی کافی بسته فضای مجاز به اندازه ۱‐۶ی  گونه که اشاره شد در مسأله     همان

ی به وجود آمده، جواب وجود       ی کافی بسته شود و در نتيجه برای مسأله         شود تا به اندازه    فضای مجاز محدود می   

هــای اضــافی در مــسأله اســتفاده   از قيــددر ايــن روش بــرای محــدود کــردن فــضای مجــاز معمــوالً . داشــته باشــد

هـای بعـد مـورد بررسـی      شوند در بخـش    ای که در اين روش معرفی می       انواع مختلف قيدهای اضافی   ]. ۱[شود می

  .قرار خواهند گرفت

  ها ی المان وابستگی به شبکه ۲ـ۲ـ۶

 وابـستگی بـه   هـا را  ی المـان  های متفاوت به ازای ابعاد و خصوصيات متفاوت شـبکه  به دست آوردن توپولوژی   

 ديـديم، ايـن ناپايـداری بـه طـور           ۴ و   ۳هـای    های عددِی فصل   طور که در مثال    همان]. ۱[ها گويند  ی المان  شبکه

کننـد کـه علـت ايـن      شود که از مواد همسان بـرای بيـان توپولـوژی اسـتفاده مـی             هايی مشاهده می   عمده در روش  

  . بيان گرديد۱‐۲‐۶پديده در بخش 

حـــــــالتی کـــــــه    )الف( ]:۱[توان به دو نوع مختلف تقسيم کرد ها را می ی المان مشکل وابستگی به شبکه

گونـه   شوند که همان   تر می  تر و پيچيده   ها پرسوراخ  ی المان  لزوماً با ريزتر شدِن شبکه     آمده   های به دست   توپولوژی

له تعـداد    مـسأ  ،شـرايطی کـه در آن     ) ب( بـرای مـسأله اسـت؛ و         ١٠عدم وجود جـواب   که پيشتر گفته شد مربوط به       

                                                 
8 design set 
9 the variable thickness sheet problem 
10 nonexistence of solutions 
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  . وجود دارد١١ها  عدم يکتايی جوابزيادی جواب بهينه دارد يا به عبارت ديگر مشکل

ای تحـت بـار کشـشی        سـازی توپولوژيـک سـازه      ی بهينـه   تـوان بـه مـسأله      مـی ) ب(به عنـوان مثـالی از حالـت         

 شـده در   دادههـای نـشان   جـواب .  نـشان داده شـده اسـت      ۱‐۶اين مسأله در شکل     ]. ۱،۲[ اشاره نمود  ١٢محور تک
 هـستند  مـسأله     جـوابِ  ، از نظر نرمي متوسط و حجم تفاوتي بـا هـم ندارنـد و هـر دو                 1c‐6 و   1b‐6هاي   شكل

  ).پيدا كرد براي اين مسأله  معادلجوابشمار  بيتوان  مي(

  
) c و   b،  مـسأله ی طراحـی     محـدوده ) a: محـور  سازی توپولوژيک يک سازه تحت بار کششی تک        بهينه ۱ـ۶ شکل

 .ی طراحی محـدود شـده اسـت         حجم محدوده  0.4 که در هر دو حجم مواد مصرفی به          مسألهدو جواب برای اين     
  . در نظر گرفته شده استν=0.0ضريب پوآسون 

  . های بعد معرفی خواهند شد شوند در بخش هايی که برای برطرف کردن اين ناپايداری به کار برده می روش

، در مـواردی کـه بخـواهيم    ۱‐۶  ی ی مـسأله   شـده دربـاره   توجه داشته باشيد که با در نظر گرفتِن مطالب ذکـر          

ی  هـا بـه شـبکه      بـودِن جـواب    کنـد؛ وابـسته    های دقيـق ميـل مـی        به سمت جواب   ISEنشان دهيم يک توپولوژِی     

  ].۴[نمايد ها ضروری می المان

  مناطق شطرنجی ۳ـ۲ـ۶

هـا بـه    لمـان هـا ا   مشکل مناطق شطرنجی منسوب اسـت بـه تـشکيل منـاطقی در توپولـوژی نهـايی کـه در آن                    

ايـن ناپايـداری   ]. ۱[سازند ی شطرنج می صورت يک در ميان پر و خالی هستند به نحوی که طرحی شبيه صفحه        

  .شود توپولوژِی نهايی غير قابل استفاده باشد موجب می

بـه بررسـی علـل بـه وجـود      ] ۶ [۱۹۹۶سال   درiiو همچنين ژاگ و هابر] ۵ [۱۹۹۵ در سال iدياز و سيگموند

                                                 
11 nonunique solutions 
12 uni-axial 
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دياز و سيگموند نشان دادند که سختی محاسبه شـده توسـط روش اجـزای محـدود در                  . يده پرداختند آمدن اين پد  

بـه عبـارت    . ای، بـسيار زيـادتر از مقـدار واقعـی اسـت            گـره ‐۴هـای    نواحی شطرنجی، در صـورت اسـتفاده از المـان         

هـای   ز تمـام توزيـع    ای ا  گـره ‐۴هـای    تر توزيع مواد به شکل مناطق شطرنجی در صورت به کارگيری المـان             دقيق

ای،  گـره ‐۹هـای   همچنين اين محققين نشان دادند که در صورت استفاده از المان    ]. ۵[تر است  واقعی مواد سخت  

ژاگ و هابر مـسأله را از ديـدگاه ديگـری مـورد بررسـی قـرار               ]. ۵[يابد اين سختی مصنوعی تا حدودی کاهش می      

ی جريـان    سـازی نرمـی و مـسأله       ی حـداقل   هايی بين مـسأله    تشده توسط اين دو نفر شباه      ی ارائه  در مقاله . دادند

ای شـبيه بـه منـاطق شـطرنجی وجـود دارد کـه               ی اسـتوکس نيـز ناپايـداری       در مـسأله  ]. ۶[ بيان گرديد  ١٣استوکس

ژاگ و هابر با اتخاذ روشـی مـشابِه روش اسـتفاده            ]. ۲،۶،۷[ است ١٤برتزی‐مربوط به برآورده نشدِن شرط بابوشکا     

ــداری در مــسألهشــده در بررســی ايــ  ــسأله  ]۷[ی اســتوکس  ن ناپاي ــدارِی م ــان از پاي ــرای اطمين ی  ، شــرايطی را ب

هايی را بـرای بررسـی وضـعيت پايـداری           ی اين شرايط، آزمون    سازی نرمی استخراج کردند و سپس بر پايه        حداقل

اال بـه طـور کلـی رفتـار         هـای مرتبـه بـ      در اين مقاله نيز نشان داده شد که المان        ]. ۶[های مختلف ارائه دادند    المان

شـده در فـصول پـيش نيـز ايـن نتيجـه را تأييـد         هـای عـددی ارائـه     مثـال ]. ۶[بهتری در برابر اين ناپايـداری دارنـد       

  . کنند می

توان چنين نتيجه گرفت کـه مـشکل منـاطق شـطرنجی بـه تقريـِب اجـزای محـدود مربـوط                       به اين ترتيب می   

تقريب مناسبی  ) ۲‐۶( برای آن جواب وجود داشته باشد و اگر           طوری تنظيم شود که    ۱‐۶ی   اگر مسأله . شود می

نزديـک  ) ۱‐۶(های  به جواب) ۲‐۶(های  رود که جواب  انتظار می(N)ها  باشد؛ با افزايش تعداد المان  ) ۱‐۶(از  

بـه وجـود آمـدن نـواحی شـطرنجی        ]. ۱[شـود   شـناخته مـی    ١٥گرايـی اجـزای محـدود      هـم اين مطلب بـه نـام       . شوند

  ].۱[گرايی است عدم وجود اين همی  دهنده نشان

دهد، يـک راه حـل       های مرتبه باال با وجود آن که نتايج بهتری را به دست می             توجه کنيد که استفاده از المان     

حـل مـشکل منـاطق شـطرنجی بـه طـور کامـل، نيـاز بـه تمهيـدات                    . شود کامل برای اين ناپايداری محسوب نمی     

  .ها خواهيم پرداخت ی اين فصل به آن اضافی دارد که در ادامه

  های محلی حداقل ۴ـ۲ـ۶

                                                 
13 Stokes flow 
14 Babuska-Brezzi (B-B) condition [4] 
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هـای الگـوريتمی متفـاوت       های يکسان ولی پارامتر    ی المان  های متفاوت به ازای شبکه     يابی به توپولوژی   دست

 تابع هدف است    ١٦ اين مشکل تا حدودی مربوط به يکنواختی       ].۱[شناسيم های محلی می   را به نام مشکل حداقل    

مـسائل  اکثـر   از آنجا کـه     ]. ۱[شود ازی مورد استفاده برای حل مسأله مربوط می       س تر از آن به روند بهينه      مهمولی  

سـازی توپولوژيـک     های به کار برده شده در بهينه       ها محدب نيستند و بنابراين، روش      سازی توپولوژيک سازه   بهينه

 سـمت   هـای مـورد اسـتفاده بـه        شـوند، الگـوريتم    ريـزی محـدب محـسوب نمـی        هـای برنامـه    ها نيـز جـزء روش      سازه

بـه ايـن    . ]۱،۲[ی کلـی نيـست     ی بهينـه   شوند که لزومـاً نقطـه      همگرا می ) يا حداکثر (ی حداقل    ترين نقطه  نزديک

 و يـا   به متغيرهـای طراحـی  ی مختلف  اوليههای مقداردهیمثالً (های الگوريتمی مختلف     ترتيب استفاده از پارامتر   

  .ه دست خواهد دادهای متفاوتی را ب  جواب)مقدارهای متفاوت برای حد حرکتی

) مانند الگوريتم ژنتيـک (دهند  يابی را به صورت محلی انجام نمی       هايی که بهينه   بديهی است استفاده از روش    

هـای    روش.هـا معايـب خـاص خـود را دارد     تواند ايـن مـشکل را برطـرف نمايـد؛ هرچنـد اسـتفاده از ايـن روش               می

  .ها اشاره خواهد شد های بعدی به آن  که در بخشديگری نيز برای رفع اين ناپايداری پيشنهاد شده است

  ١٧های محو توپولوژی ۵ـ۲ـ۶

هـای محـو نامگـذاری       وجود نسبتاً زياد متغيرها با مقادير ميانی در جـواب نهـايی را بـه نـام مـشکل توپولـوژی                    

ی  سازی مقادير ميانی برای متغيرهای طراحی معنادار اسـت چـرا کـه بـه يـک ريزسـازه                   در روش همگن   .کنيم می

، مقـادير ميـانی بـرای متغيرهـا اساسـاً معنـای             SIMPهايی ماننـد مـدل مـواد         شود ولی در مدل    قی مربوط می  حقي

 به هر حال در هر دو روش وجود متغيرهای ميانی باعث بـروز مـشکالتی در سـاخت و اجـرای                      ].۸[فيزيکی ندارد 

شود توپولـوژِی نهـايی واضـح         می همچنين ميزان نسبتاً زياد اين متغيرها موجب      . شود های به دست آمده می     سازه

  .سازی شکل استفاده کرد های بهينه نباشد و در نتيجه نتوان از آن به عنوان يک حدس اوليه در روش

 ۱‐۶ی   های مسأله  به جواب (متغيرهای مرزی ساخته شود     برای آن که توپولوژِی نهايی واضح شود و تنها از           

هـای   بـرای جريمـه کـردن متغيرهـای ميـانی راه     . شـوند  يمـه مـی   معمـوالً مقـادير ميـانی متغيرهـا جر        ) نزديک شود 

  .متفاوتی وجود دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد

سـازِی شـکل قابـل کـاربرد         هـای بهينـه    همچنين برای آن که توپولوژِی نهايی به عنوان حدس اوليه در روش           

                                                 
16 flatness 
17 blurred 
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در ادامـه مطالـب     . ]۹[نمودست آمده استفاده     به د  تصوير برای واضح کردن     ١٨پردازشگرهايی  از پس  توان  می باشد

  .پردازشگرها ارائه خواهد شد ی اين پس بيشتری درباره

  

  ها ی المان رفع وابستگی به شبکه ۳ـ۶

طـور کـه اشـاره      همـان . ها به دو نوع مختلف تقسيم شـد        ی المان   مشکل وابستگی به شبکه    ۲‐۲‐۶در بخش   

هـا   مربـوط بـه عـدم يکتـايی جـواب         ) ب(ناپايداری نوع   واب و   مربوط به عدم وجود ج    ) الف(ناپايداری نوع   گرديد  

بـا اسـتفاده از قيـود خاصـی ماننـد      ها به طور طبيعی قابل رفع نيست مگر آن که  مشکل عدم يکتايی جواب  .است

در ايـن  ]. ۱[تـرين تغييـرات را دارنـد تـشخيص داده شـود       جوابی که در آن متغيرهای طراحی کم       ،حداقل مساحت 

هـای   سازی توپولوژيک سازه    در بهينه  حل مشکل عدم وجود جواب    هايی که برای     ترين روش  مبخش برخی از مه   

  .شوند معرفی خواهند شد پيوسته استفاده می

  سازی رهاهای  روش ۱ـ۳ـ۶

تـوان مـشکل عـدم وجـود جـواب در            سـازی مـی     بيـان گرديـد بـه کمـک رهـا          ۱‐۲‐۶گونه که در بخش      همان

 ايـن روش در     . رفـع نمـود    ۲‐۶ی   هـا را در مـسأله      ی المـان   ه شـبکه   و در نتيجه مشکل وابستگی بـ       ۱‐۶ی   مسأله

  . معرفی گرديد۱‐۱‐۲‐۶بخش 

  سازی محدودهای  روش ۲ـ۳ـ۶

ها حل مشکل عدم وجود جواب برشمرديم و         سازی را به عنوان يکی از روش        روش محدود  ۱‐۲‐۶در بخش   

ی بـرای محـدود کـردن فـضای     هـای اضـاف   اشاره کرديم که در اين روش معموالً از قيد        § ۲‐۱‐۲‐۶همچنين در   

  . خواهيم دادرها را مورد بررسی قرا در اين بخش انواع مرسوم اين قيد. شود مجاز مسأله استفاده می

  ١٩کنترل محيط ۱ـ۲ـ۳ـ۶

کنـد مـشکل     طور کـه از نـامش پيداسـت، بـا اضـافه کـردن قيـدی کـه محـيط را کنتـرل مـی                         اين روش، همان  

هـای داخلـی و       در اينجا منظور از محيط مجموع طول تمام مرز         .سازد ها را برطرف می    ی المان  وابستگی به شبکه  

ايـن مـسأله در     . يابـد  هـا افـزايش مـی      ها مجموع طول مـرز     بديهی است با اضافه شدن سوراخ     ]. ۱،۲[خارجی است 
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١١٣ 

هـای   تـوان انتظـار داشـت بـا کنتـرل محـيط تعـداد سـوراخ         به ايـن ترتيـب مـی    .  نمايش داده شده است    ۲‐۶شکل  

  .شودشده کنترل  توليد

  
تـر در يـک حجـم ثابـت باعـث            هـای ريـز    مثالی برای نشان دادن اين که چگونه ايجاد سـوراخ          ۲ـ۶ شکل

  ].۲[های داخلی است گر محيط سوراخ  نشانPگر حجم و   نشانVشود؛ در اين شکل  افزايش محيط می

توان هـم   همچنين می. ی آن قابل استفاده است شده ی مسأله و هم در فرم رها اين روش هم در فرم گسسته   

کنترل محيط  ] ۱۰[ عالوه بر اين در      ].۲[بعدی از اين روش استفاده نمود      در مسائل دوبعدی و هم در مسائل سه       

  . به کار رفته و نتايج مطلوبی گزارش شده استBESOدر ترکيب با روش 

] ۱۱[ ۱۹۹۶ در سـال  iiiسازی توپولوژيک نخستين بار توسط هابر، ژاگ و بندسو   روش کنترل محيط در بهينه    

 ].۲[بنـا شـده بـود     ] ۱۲ [۱۹۹۳ در سال    ivشده توسط آمبروسيو و بوتازو     ی ارائه  ی نظريه  به کار برده شد که برپايه     

سـازی توپولـوژی در     بهينـه ی اثبـات شـده بـود کـه مـسأله     ]) ۱۲([ی ارائه شده توسط آمبروسيو و بوتـازو    در مقاله 

  ].۱[صورتی که محيط کنترل شود جواب خواهد داشت

، در  TV(ρ) چگـالی،    ٢٠برای تغييـرات کـل    برای آن که محيط کنترل شود يک حد بااليی           SIMP در روش 

  ]:۱،۲[شود  هموار باشد اين شرط به شکل زير بيان میρ در حالتی که .]۱،۲[شود نظر گرفته می
)۶‐۳(  ( ) d ,TV x Pρ ρ ∗= ∇ ≤∫

Ω

  

ـــُرم(قــدر مطلــق گــر   نــشان|·| عملگــر گراديــان و ∇کــه در آن  P اســت و )L1 ن  يــک حــد بــااليی از پــيش ∗

شده استفاده شود، در فضای دوبعدی تغييـرات کـل    ی گسسته  در حالتی که از مسأله. استشده برای محيط  تعيين

  :]۱،۲[شود به شکل زير نوشته می
                                                 
20 total variation 
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)۶‐۴(  ( )2 2

1

,
K

k k
k

P l ρ
=

= + −∑ ε ε  

که در آن    
k

ρ گر تغيير چگالی در مرز        نشانk‐  ها است که طولی برابر       ام بين المانlk دارد  .K     تعـداد مرزهـای 

 يـک عـدد مثبـت کوچـک اسـت کـه       εپارامتر  . ها است که در آن بايد مرزهای خارجی نيز لحاظ شوند           بين المان 

  . شود پذيرِی رابطه اضافه می برای اطمينان از مشتق

آيد آن است که در اضالع اريب بـه دليـل            شده به وجود می    يکی از مشکالت اين روش که در مسائل گسسته        

خـط   يک پاره  به عنوان مثال طولِ   . شود  می برآوردطول محيط بيش از مقدار واقعی        شدن اين اضالع     ٢١دار کنگره

شـود در حـالی کـه همـان       محاسبه می2ی   قرار بگيرد به اندازه°45ی  به طول واحد در حالتی که تحت زاويه 

رود  به اين ترتيب انتظـار مـی       .دهد  را به دست می    1.0ها باشد طول     ی المان  های شبکه  خط اگر موازی محور    پاره

 البتـه  ].۱،۲[هـا در آينـد     ی المـان   های شبکه  ها تمايل داشته باشند به موازات محور       واباضالع به وجود آمده در ج     

های به دسـت آمـده تحـت کنتـرل محـيط وابـسته بـه            شود که جواب   توجه داشته باشيد که اين مشکل باعث نمی       

  ].۲[ت قابل حل اسمحيطروابط تر  بندی دقيق ها باشند؛ ضمن آن که اين مشکل با فرمول ی المان شبکه

  ٢٢محلیبه صورت مقيد کردن شيب  ۲ـ ۲ـ۳ـ۶

  ]:۱۳[شوند سازی، به عنوان قيد اضافی، تغييرات محلی چگالی به صورت زير مقيد می  محدوددر اين روِش

)۶‐۵(  ( ), 1,2, 3 ,
i

c i
x
ρ∂

≤ =
∂

  

شـده اسـت کـه حـد بـااليی مجـاز بـرای تغييـرات                  يک عدد ثابت از پـيش تعيـين        c ها ابعاد مسأله و   ix که در آن  

 چنين  ۵‐۶از قيود    ].۲،۱۳[کند  را محدود می   ρديان   گرا ∞L  در واقع اين روش نـُرمِ     .کند چگالی را مشخص می   

بـه ايـن   .  اسـت 2cی خـالی قـرار گرفتـه     ی پر از ماده که مابين دو منطقه        آيد که حداقل طول يک منطقه      بر می 

ی  شده سستهدر مدل گ ]. ۲[دهد  به وجود آمده را ارائه می      ٢٣ اعضای ابعادترتيب اين روش يک معيار برای حداقل        

  ]:۱۳[آيند  به شکل زير در می۵‐۶مسأله روابط 
)۶‐۶(  ,k l chρ ρ− ≤  

 ٢٤هـا  ی المـان  گـر انـدازه    نشانhهستند و  ) k و   lهای   المان( مقادير چگالی در دو المان مجاور        ρkو   ρlکه در آن    
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آيد، تعداد قيود اضافی در اين روش بسيار زياد است کـه ايـن امـر باعـث                    بر می  ۶‐۶ی   گونه از رابطه    همان .است

ــُرم        توان بـه      برای حل اين معضل می     ].۱،۲،۱۳[شود کندی فرايند حل مسأله می     ــُرم    ∞Lجـای اسـتفاده از ن  از ن

qL      استفاده کرد به طوری که q مورد اسـتفاده  ] ۱۴[کار در  ای از اين راه نمونه]. ۲[ انتخاب شودی کافی به اندازه

  .قرار گرفته است

ارائـه شـده   ] ۱۳[جزای محدود در ايـن روش در        وجود جواب در اين روش و همچنين اثبات همگرايی ا          اثباِت

توان برای   کنند از اين روش می     با توجه به اين که اين قيود اضافی همگرايی اجزای محدود را تضمين می             . است

  .ل مناطق شطرنجی نيز استفاده نمود که در جای خود به آن اشاره خواهد شدرفع مشک

در ايـن روش قيـد   . شـوند  ها به صورت موضعی مقيد می     يبروش ديگری ارائه شده که در آن نيز ش        ] ۱۵[در  

  :گردد شده به صورت زير بيان می اضافه
)۶‐۷(  ( ) ( )1.0 dist , / ,i k TR mini k rρ ρ ρ− ≤ −  

)که در آن     )dist ,i k ی دو المان مجاور      گر فاصله   نشانk   و i همچنين  .  استρTR     ای را    يک مقـدار آسـتانه

شوند و مقـدار در      تر از آن در جواب نهايی به عنوان سوراخ تعبير می           کند که مقادير کوچک    برای چگالی معين می   

0.1TRρای اين متغير    بر] ۱۵[شده در    نظر گرفته  . کنـد   حداقل ابعاد اعضا را مـشخص مـی        rmin شعاع   . است =

 در j شامل  اعضایبعد حداقل    برسد 1.0 به مقدار    jکنند که هرگاه چگالی در المانی مانند          تضمين می  ۷‐۶قيود  

2minبودن اين المان     داخلی   صورت mind r=   بودن  ی   مرز  و در صورتj    2مقداری بينmind   و mind  خواهد 

ik با عبارت i با المان kجواری المان   هم].۱۵[بود Ω∈۱۵[شود  بيان می.[  

هش حجـم  بـرای کـا  . تعـداد قيـود در ايـن روش نيـز بـسيار زيـاد اسـت            آيـد،    بـر مـی   ) ۷‐۶(طـور کـه از       همان

ای بـه شـکل زيـر     ، حد پايينی در قيود جعبـه  ۷‐۶پيشنهاد شده به جای استفاده از قيود خطی         ] ۱۵[محاسبات در   

  :اصالح شود
)۶‐۸(  ( ) ( ){ }max , 1.0 dist , / ,i min j TR mini j rρ ρ ρ ρ≥ − −  

 اسـت کـه در تکـرار    i معـرف المـانی در مجـاورت المـان     j در تکرار قبلی است و j چگالی المان ρjکه در آن    

ــان     ــان المـ ــالی را در ميـ ــشترين چگـ ــی بيـ ــم  قبلـ ــای هـ ــوار  هـ ــی    iجـ ــت؛ يعنـ ــصاص داده اسـ ــود اختـ ــه خـ   بـ

{ }maxj k ikρ ρ Ω= ∈]۱۵[.  
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  ٢٥قيد کردن شيب به صورت کلیم ۳ـ ۲ـ۳ـ۶

سـازی شـيب بـه      منظـور از مقيـد  .توان شيب را به صورت کلـی مقيـد کـرد     ديگر می  قيد اضافی يک  به عنوان   

ـــُرم )، ٢٦در فــضای ســوبولوفچگــالی تــابع  صــورت کلــی اســتفاده از ن )1H Ω، بيــانبــه صــورت زيــر  اســت کــه 

  ]:۱،۲[شود می

)۶‐۹(  ( )
1
2

1

22 d .
H

Mρ ρ ρ
⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= + ∇ ≤⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
∫
Ω

Ω  

 از  ρ2ی   توجـه کنيـد کـه بـا حـذف جملـه           . ارائـه شـده اسـت     ] ۲[اثبات وجود جواب با اسـتفاده از ايـن قيـد در             

  .]۲[ خواهد شدL2 مسوبولوف تبديل به نر م نـُر۷‐۶ی  رابطه

  ٢٧های اصالح مقادير روش ۳ـ۳ـ۶

سـازی بـه شـمار آورد بـا ايـن وجـود بـه دليـل          های محـدود  توان نوعی از روش های اصالح مقادير را می    روش

هـای   بـرخالف روش  . کنـيم  ها را در اين بخش به طور جداگانه بررسـی مـی            تفاوت در برخورد با مسأله، اين روش      

شـوند،   بندی مـسأله ظـاهر مـی       سازی که قيودی به شکل صريح در فرمول        های محدود  يادشده تحت عنوان روش   

در اينجـا رفـع     (مـورد نظـر     شوند تا هدف     ها بعضی از مقادير مربوط به متغيرهای طراحی اصالح می          در اين روش  

  .کنيم ها را بررسی می ی شناخته شده از اين روش مونهدر ادامه دو ن. حاصل شود) ها ی المان وابستگی به شبکه

  ها اصالح چگالی ۱ـ۳ـ۳ـ۶

)(کار به جای چگالی      در اين راه   )ρ x( ی زيـر بـه دسـت     روند که از رابطه ی آن به کار می شده  مقادير اصالح

  :]۲،۱۶[آيند می
)۶‐۱۰(  ( )( ) ( ) ( )

2

d .F Fρ ρ∗ = −∫x x y y y  

بايـد  باشـد و عـالوه بـر آن     عـضو فـضای سـوبولوف مـی     اسـت کـه   R>0 تابع فيلتر با شـعاع    Fدر اين رابطه    

  :]۱۶[شرايط زير را ارضا کند
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)۶‐۱۱(  
( )

( ) ( )

( )

Supp ,

0, ,

d 1,
R

R

R

B

i F B

ii F B

iii F

⊂

≥ ∀ ∈

=∫

x x

x

  

نيـاز اسـت    ۸‐۶ی  ر رابطـه   توجه کنيد کـه د     . است R و به شعاع     0 به مرکز    ٢٨ معرف يک گوی باز    BR که در آن  

 به اين ترتيب مدل مـواد در روش       ].۱۶[ تعريف شود  2بر روی کل فضای     توسعه داده شود و      ρميدان چگالی   

SIMP۲[شود  به شکل زير تبديل می[:  
)۶‐۱۲(  ( ) ( )( )( ) 0E E ,

p
F ρ= ∗x x  

  :]۱۶[آيد به شکل زير در میِی انرژی  شده فرم دوخطِی اصالحو در نتيجه 
)۶‐۱۳(  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 dp

E ijkl ij kla u,v F E u v ,ρ ε ε∗ = ∗∫ x
Ω

Ω  

  ]:۱۶[شود  به شکل زير بازنويسی میSIMPی حداقل نرمی در روش   مسألهو
)۶‐۱۴(  

1

0
1

( )min

subject to ( ) ( ),

and 1 1

0

eu U ,
e ,...,N

E

min e

N

e e
e

l u

a u,v l v v U

, e ,...,N

V V .

ρ

ρ ρ

ρ

∈
=

∗

=

= ∀ ∈

< ≤ =

− ≤∑

  

بـه ايـن ترتيـب      . ارائـه شـده اسـت     ] ۱۶[اثبات وجود جـواب و همگرايـی اجـزای محـدود بـرای ايـن روش در                  

 هـای عـددِی ارائـه شـده در     در مثـال .  کنـد توان اميد داشت که اين فيلتر مشکل مناطق شطرنجی را نيـز حـل      می

  :ی زير به عنوان تابع فيلتر استفاده شده است  از رابطه]۱۵[

)۶‐۱۵(  ( )
2 2
1 2

1 2 2

3
, max 0,1 ,

x x
F x x

R Rπ

⎧ ⎫⎪ ⎪+⎪ ⎪⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭
  

  .کند  را برآورده می۹‐۶شود شرايط  طور که مالحظه می که همان

ــه ــر پاي ــر اســتفاده ی  ب ــع فيلت ــشابهی  تواب ــسبتاً م ــن روش، روش ن ــه  ] ۱۷[ در شــده در اي ــه ب اســتفاده شــده ک

ی  شـده  ل تعـديل کنتـر «نويـسندگان ايـن مقالـه روش خـود را بـه نـام        . تری منجر شده اسـت      واضح های توپولوژی

شـوند و بـه جـای آن تـابع جريمـه             هـا تغييـر داده نمـی       در اين روش چگـالی    ]. ۱۷[اند دهخوان ٢٩»های ميانی  چگالی

                                                 
28 open ball 
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هـای ميـانی نيـز اثبـات وجـود جـواب و              ی چگـالی   شـده  کنتـرل تعـديل   روش  بـرای   ]. ۱۷[شود می) تعديل(اصالح  

ن روش مـشکل منـاطق شـطرنجی را نيـز حـل       و بنـابراين ايـ  همچنين همگرايی اجزای محدود ارائـه شـده اسـت         

به کار رفته که در اين مرجع نيز اثبات         ] ۱۸[هايی همچنين در     ها با تفاوت    روش اصالح چگالی   ].۱۷[خواهد کرد 

  .وجود جواب و همگرايی اجزای محدود ارائه شده است

  :دشو ارائه شده که در اينجا گزارش می) با اندکی تفاوت(نيز روابطی مشابه ] ۲[در  

)۶‐۱۶(  
( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) { }
2

1
d ,

d , max 0,1 .

F F
F

F F F
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ρ ρ∗ = −
< >

< >= = −

∫

∫

x y x y y

x
y y x

Ω  

احـی در هـر نقطـه بـه متغيرهـای         شـود متغيرهـای طر      در واقـع باعـث مـی       هـا  اصالح تابع چگالی در اين روش     

  .کند ی اين همسايگی را مشخص می  محدودهRشعاع . طراحی نقاط همسايه وابسته باشند

 ها اصالح حساسيت ۲ـ ۳ـ۳ـ۶

ارائـه  ] ۱۹ [۱۹۹۴ها برای نخـستين بـار توسـط سـيگموند در سـال               سازی توپولوژيک سازه   اين روش در بهينه   

شـده از    باتی برای آن ارائه نشده است ولـی نتـايج گـزارش           اين روش يک روش ابتکاری است و تاکنون اث        . گرديد

شـده بـا    هـای محاسـبه   حـساسيت  در ايـن روش  ].۲[کننـد  کاربرد اين روش همگی صحت عملکرد آن را تأييد می        

  ]:۱،۲،۲۰[شوند های به دست آمده از روابط زير جايگزين می حساسيت

)۶‐۱۷(  
1

1

1 ˆ , 1,..., ,
ˆ

N

i iN
ie i

e i
i

l l
H e N

H
ρ

ρ ρρ =

=

⎛ ⎞∂ ∂ ⎟⎜ ⎟= =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜∂ ∂⎝ ⎠
∑

∑
  

ˆ ،)٣١يب وزنیضر (٣٠عملگر کانولوشنکه در آن 
iH،۱،۲،۲۰[شود  به شکل زير نوشته می:[  

)۶‐۱۸(  ( ) ( ){ }ˆ dist , , dist , , 1,..., ,i min minH r e i i N e i r e N= − ∈ ≤ =  

)و عملگر  )dist ,e iی مراکز دو المان   به عنوان فاصلهe و iشود و   تعريف میrminشعاع فيلتر است .  

تغييـر  ی فيلتـر بـه صـورت خطـی      آيـد، عملگـر کانولوشـن در محـدوده      بـر مـی  ۱۶‐۶ی  طور که از رابطه   همان

، حـداقل بعـد اعـضای بـه وجـود آمـده را تعيـين         rmin شـعاع فيلتـر،      .کند و در خارج از اين محدوده صفر اسـت          می

شـده بـه     هـای اصـالح    حـساسيت کنـد    بـه سـمت صـفر ميـل          rminقابل توجـه اسـت کـه وقتـی شـعاع            ]. ۲[کند می

                                                 
30 convolution 
31 weight factor 
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هـای   تمام حـساسيت  کند   ميل   نهايت  به سمت بی   rminشوند و هنگامی که شعاع       های واقعی همگرا می    حساسيت

  ].۱،۲[شوند میشده با هم برابر  اصالح

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اســاس نتــايج بــه دســت آمــده ايــن روش مــشکل منــاطق شــطرنجی را نيــز رفــع  

  ].۱،۲[کند یم

  های ديگر روش ۴ـ۳ـ۶

های ديگری نيز برای غلبه بر ناپايدارِی وابستگی به          های قبل روش   شده در بخش   های معرفی  عالوه بر روش  

همچنـين در  . اشاره نمود] ۲۱،۲۲ [شده در  ارائههای  روشتوان به   به عنوان مثال می    .ها وجود دارد   ی المان  شبکه

در اين تحقيق به منظور جلـوگيری از طـوالنی   . پايداری گزارش شده استنيز روش ديگری برای رفع اين نا   ] ۲[

  . دهيم مندان را به مراجع مربوطه ارجاع می پردازيم و عالقه ها نمی شدن بحث به اين روش

ی  روی شـبکه  ( ی محـدود  هـا  ی المـان   شـبکه متغيرهـای طراحـی مـستقل از        ]) ۸[ماننـد   (در برخی از مراجـع      

هـای محـدود    ی المان های به دست آمده به شبکه  به اين ترتيب بديهی است که جوابواند   تعريف شده ) ديگری

ای کـه متغيرهـای      هـا نـسبت بـه تغييـر در شـبکه           با اين وجود جای بحث است که آيا جـواب         . وابسته نخواهند بود  

شکل هـا مـ    تـوان گفـت کـه ايـن روش         ند يـا خيـر؛ و آيـا اصـوالً مـی           اند حساس هـست    طراحی روی آن تعريف شده    

  کنند؟ را حل می) ها ی المان(وابستگی به شبکه 

  مقايسه ۵ـ۳ـ۶
های غيرهمـسان و     سازی مانند به کاربردن ريزسازه     های رها  تر اشاره شده استفاده از روش      گونه که پيش   همان

گردد در توپولوژی نهايی ميزان متغيرهای ميانی زياد شـود           يا استفاده از مدل صفحه با ضخامت متغير موجب می         

هـای اصـالح     روشسـازی و     هـای محـدود    روشايـن مـشکل در      . خواهد داشت در پی   شکالت خاص خود را     که م 

  .مقادير تا حد زيادی برطرف شده است

با اين وجود   ]. ۱،۲[دهند های اصالح مقادير نتايج نسبتاً مشابهی به دست می         سازی و روش   های محدود  روش

از آنجـا کـه قيـد        )§۳‐۲‐۳‐۶و  § ۱‐۲‐۳‐۶( کلـی    سازی شيب بـه صـورت      های کنترل محيط و مقيد     در روش 

ضـخامت بـه صـورت موضـعی      کـم است، کنترلی بر روی تـشکيل اعـضای         ) و نه محلی  (شده يک قيد کلی      اضافه

هـای اصـالح مقـادير     و روش) §۲‐۲‐۳‐۶(سـازی شـيب بـه صـورت محلـی       وجود نـدارد؛ در حـالی کـه در مقيـد      
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بـه صـورت    شونده را    بوطه به راحتی حداقل ضخامت اعضای تشکيل      های مر  توان با تنظيم پارامتر    می) §۳‐۳‐۶(

  .مهم استآمده بسيار  های به دست اين کنترل در هنگام ساخت و اجرای سازه]. ۱،۲[کنترل نمودموضعی 

همچنين در روش کنترل محيط تعيـين حـد بـاالی مناسـب بـرای محـيط منـوط بـه تجربـه اسـت زيـرا هـيچ                             

 و اضـافه بـر   شونده وجود نـدارد   ه برای حد بااليی محيط و ضخامت اعضای تشکيل        ای بين مقدار تعيين شد     رابطه

بـا ايـن وجـود      ]. ۱،۲[ است هيچ جوابی برای آن وجود نداشـته باشـد          ناين، اگر مسأله بيش از حد مقيد شود ممک        

  ].۲۳[توان به کمک تمهيداتی مرتفع ساخت مشکل تعيين حد باالی محيط در اين روش را می

تر نيز به آن اشاره شد بـرآورد ناصـحيح از طـول اضـالع                 مشکالت روش کنترل محيط که پيش      يکی ديگر از  

ی  هـای شـبکه   ها تمايل داشته باشند به موازات محور شود اضالع به وجود آمده در جواب  اريب است که باعث می    

  .ط قابل حل استتر روابط محي بندی دقيق البته اشاره کرديم که اين مشکل با فرمول. ها در آيند المان

هـا، قيـودی را بـه        ی المـان   سازی برای حل مشکل وابستگی به شبکه       های محدود  طور که ديديم، روش    همان

مخـصوصاً در   . شـود حجـم محاسـبات افـزايش يابـد          کنند که ايـن امـر موجـب مـی          سازی اضافه می   ی بهينه  مسأله

شده، مشکل حجم زياد محاسـبات يـک معـضل     سازی شيب به صورت محلی، به دليل تعداد زياد قيود اضافه    مقيد

در مقابل در   . )§۲‐۲‐۳‐۶نگاه کنيد به    (توان با تمهيداتی اين مشکل را برطرف نمود          اساسی است که البته می    

 .شده نسبتاً ناچيز اسـت     ها، حجم محاسبات اضافه    های اصالح مقادير، و به خصوص روش اصالح حساسيت         روش

  .ها نداشتن اثبات وجود جواب است مهمترين مشکل روش اصالح حساسيت

کننـد کـه     های معرفی شده ناپايداری مناطق شطرنجی را نيز رفع می          ی نهايی آن که تقريباً تمامی روش       نکته

  .اين مسأله درخور بررسی بيشتر است

  

  حذف نواحی شطرنجی ۴ـ۶

د وابـسته    عنوان شد مشکل مناطق شطرنجی به عدم همگرايی اجزای محدو          ۳‐۲‐۶طور که در بخش      همان

توان توقع داشت که اثبات همگرايی اجزای محدود در يک روش، حل اين ناپايـداری را      است و به اين ترتيب می     

  . تضمين کند

  سازی های محدود روش ۱ـ۴ـ۶
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سازی مشکل مناطق شطرنجی را نيـز        های محدود  های قبلی اشاره کرديم، اکثر روش       در بخش   که گونه همان

 محدود ارائه شده که حل اين ناپايداری را تـضمين      اجزایِ ها اثبات همگرايیِ   روشدر اکثر اين    . سازند برطرف می 

توان چنـين توجيـه کـرد کـه اضـافه کـردن قيـودی کـه وجـود جـواب را            دليل اين امر را به بيان ساده می       . کند می

ود، بـه يـک   های مجاز، و از جمله جواب اجـزای محـد    از جواب٣٢ای شود هر دنباله تضمين کند به نوعی باعث می  

  ].۱[ همگرا شود٣٣زيردنباله

  های اصالح مقادير روش ۲ـ۴ـ۶

 معرفی شدند اثبات همگرايـی اجـزای محـدود وجـود            ۱‐۳‐۳‐۶های اصالح چگالی که در بخش        برای روش 

 همچنـين   .تـوان بـرای برطـرف کـردن مـشکل منـاطق شـطرنجی سـود جـست                  ها می  دارد و بنابراين از اين روش     

 بــا ايــن وجــود روش اصــالح .کنــد نيــز ايــن مــشکل را رفــع مــی) §۲‐۳‐۳‐۶(هــا  اســتفاده از اصــالح حــساسيت

کـار در    مشکالت خاص اين راه   د و بنابراين    آي  می به حساب ) §۱‐۲‐۶) (ب(کار   ها در واقع نوعی از راه      حساسيت

  ].۱[مورد اين روش نيز وجود دارد

هـا   وش اصـالح حـساسيت    ، روشـی مـشابه ر     ]۲۴[، در   ESOبرای رفع مشکل مناطق شطرنجی در الگـوريتم         

  .ارائه شده است که به نتايج قابل قبولی منجر شده است

تواننـد در رفـع مـشکل     کنند مـی  هايی که حداقل ضخامت اعضا را کنترل می توان گفت روش  به طور کلی می   

برای توجيه ايـن مطلـب کـافی اسـت          ]). ۱۵،۲۱[به عنوان مثال نگاه کنيد به       (مناطق شطرنجی مفيد واقع شوند      

  .در نظر بگيريم) ی المان اندازه(مناطق شطرنجی را به عنوان اعضايی با ضخامت واحد 

   اجزای محدوداصالح نتايج و های ديگر استفاده از المان ۳ـ۴ـ۶

توان اميـد داشـت کـه        شود می  با توجه به آن که مشکل مناطق شطرنجی به تقريب اجزای محدود مربوط می             

.  اين مشکل برطـرف شـود      بندی روش اجزای محدود    اد تغييراتی در فرمول   های خاص و يا ايج     با استفاده از المان   

هـای خـاص،    بندی اجزای محدود و يا اسـتفاده از المـان         با اين وجود قابل توجه است که ايجاد تغييرات در فرمول          

هـا   ی المـان   ها مشکل وابستگی به شـبکه      کنند و به اين ترتيب اين روش       وجود جواب برای مسأله را تضمين نمی      

) ب(کــار  هــا از راه تــوان چنــين برداشــت کــرد کــه ايــن روش بــا توجــه بــه ايــن نکتــه مــی. را حــل نخواهنــد کــرد

                                                 
32 sequence 
33 subsequence 
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ای را حـل   يم بگـوييم کـه در واقـع چـه مـسأله          تـوان  ها نمـی   کنند و در هنگام استفاده از آن       استفاده می ) §۱‐۲‐۶(

  .يمکن کارها اشاره می در اين بخش به چند نمونه از اين راه. کنيم می

  های مرتبه باال استفاده از المان ۱ـ۳ـ۴ـ۶

های مرتبه باال به طور کلی رفتار بهتری در برابر منـاطق              اشاره کرديم، المان   ۳‐۲‐۶در بخش   طور که    همان

هـا   بـا ايـن وجـود در صـورت اسـتفاده از ايـن المـان               . بررسـی شـده اسـت     ] ۶،۵[شطرنجی دارند که اين مسأله در       

 سـختی منـاطق     یهـايی کـه بـر رو       در بررسـی   ].۶،۵[در حالت کلی وجود نـدارد     تضمينی برای حل اين ناپايداری      

 SIMP در روش هـای مرتبـه    نشان داده شده است که در صورت استفاده از المـان        ،انجام شده ] ۵[شطرنجی در   

  . اختيار شود2.29تر از  ، کوچکpآيد که توان جريمه،  سختی مصنوعی به وجود نمی به شرطی

  .های مرتبه باال، حجم زياد محاسبات است عايب استفاده از المانترين م يکی از مهم

  ٣٤های محدود ناسازگار استفاده از المان ۲ـ ۳ـ۴ـ۶

تـوان مـشکل منـاطق     هـا مـی   اند که با استفاده از آن     ناسازگار معرفی شده   ای گره‐۴ يک سری المان  ] ۲۵[در  

سـختی نـواحی شـطرنجی بـا        ] ۵[در ايـن مقالـه بـه روشـی مـشابه روش بـه کـار رفتـه در                    . شطرنجی را حل کرد   

های ناسازگار سـختی منـاطق       های ناسازگار بررسی شده است و نشان داده شده است که با استفاده از المان               المان

  .توان بر اين ناپايداری غلبه کرد ها می کند و در نتيجه به کمک اين المان شطرنجی به سمت صفر ميل می

بـه  هـا    نآتوابـع شـکلی     انـد و     ها در وسط هر ضلع قرار گرفتـه        ای گوشه های ناسازگار، به ج    های اين المان   گره

  ]:۲۵[شوند ترتيب زير تعريف می

)۶‐۱۹(  
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1 که در آن 21 , 1ξ ξ− ≤   ]:۲۵[دشو میی زير تعريف   رابطهمطابق lθتابع  و ≥

                                                 
34 non-conforming finite elements 
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)۶‐۲۰(  ( )
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هـای مختلـفی     به المانl مشخص است، به ازای مقادير مختلف برای        ۲۰‐۶ و   ۱۹‐۶در روابط   طور که    همان

   .يابيم دست می

 ای محـدود   در روش اجـز    شـده  هـای سـازگار انـرژی کرنـشی محاسـبه          دانيم که در صورت استفاده از المـان        می

ها در يک مسأله، انرژی کرنشی بـه صـورت يکنـوا     با افزايش تعداد المان تر از مقدار واقعی است و        همواره کوچک 

هـای ناسـازگار معرفـی شـده وجـود نـدارد             اين خاصيت در المان    .شود  و به مقدار واقعی همگرا می      يابد افزايش می 

همچنـين بـا توجـه بـه ايـن کـه          .بـه حـساب آورد     روش    در ايـن   اساسـی ايراد  توان يک    و اين مشکل را می     ]۲۵[

های مـساوی، تعـداد درجـات         با تعداد المان   های ناسازگار در وسط اضالع قرار دارند، در يک شبکه          های المان  گره

  .های ناسازگار بسيار بيشتر است و در نتيجه حجم محاسبات بسيار زيادتر است آزادی در صورت استفاده از المان

  تنشهموارسازی  ۳ـ ۳ـ۴ـ۶

سـازی   گيـری شـد کـه همـوار         چنين نتيجـه   ،های متعدد  شده توسط نگارنده به کمک مثال      های انجام  در بررسی 

های طراحی مشکل مناطق شـطرنجی    قبل از بهبود متغير، سازگار اِی گره‐۴های   در المان شده   های محاسبه  تنش

  .کند  رفع میSIMPرا در مدل مواد 

  :آيند ط زير به دست میها از رواب  تنشSIMPدر مدل مواد 
)۶‐۲۱(   0p

e e e e e, ,ρ= =D D Dσ ε  

1.0ρ(  ماتريس سختی يک المان پر از ماده       D0که در آن      به ترتيب بردارهای تـنش و  eε و eσاست و   ) =

  :فرم زير بيان خواهد شدصورت گسسته، به  به ، نرمی متوسط بر حسب تنش و کرنش. هستندe کرنش المان

)۶‐۲۲(  ( )
1

, d ,
e

N
T
e e

e

l ρ
=

= ∑∫u
Ω

σ Ωε  

 و leپـارامتر  دو  .اسـت  e حجـم المـان   eΩو هـا    معرف تعـداد المـان  N ای، ی گرهها  بردار تغييرمکان  u که در آن  

0
eσکنيم  را به ترتيب زير تعريف می:  

)۶‐۲۳(  0 0 0, d .
e

p T
e e e e e el ρ= = ∫D

Ω

σ σ Ωε ε  

  :)۴۲‐۳ی  نگاه کنيد به رابطه ( داريمبه اين ترتيب
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)۶‐۲۴(  1 0 d ,
e

p Te
e e e

e e

l l
pρ

ρ ρ
−∂ ∂

= = −
∂ ∂ ∫ ε

Ω

σ Ω  

  :رسيم  زير میتر  سادهی رابطه به ۲۴‐۶ و ۲۳‐۶ روابط از ترکيبو 

)۶‐۲۵(  .e

e e

l p l
ρ ρ
∂ ⋅

= −
∂

  

  :رسيم ها را به کار بريم به روابط زير می ی آن شده  مقادير تنش و کرنش مقادير هموارحال اگر به جای

)۶‐۲۶(  
ˆ

ˆ ˆ ˆ, d ,
e

Te
e e e

e e

l p l
l

ρ ρ
∂ ⋅

= − =
∂ ∫ ε

Ω

σ Ω  

هـای   در اين روش به جـای حـساسيت       . ی تنش و کرنش هستند     شده مقادير هموار به ترتيب    êε و   eσˆکه در آن    

  .شود  استفاده می۲۶‐۶  از رابطه به دست آمدههای   از حساسيتاوليه

در مربوطـه  گيری از مقـادير   در هر گره با ميانگين) کرنش(ار تنش مقد،  )کرنش (سازی تنش  منظور هموار به  

ی   شـماره  i( iی   را در گـره   ) کـرنش (به اين ترتيب اگر مقدار تـنش        . شود های متصل به آن گره تعيين می       المان

se با eاز المان ) محلی گره است
iشوند حاسبه می م زير به ترتيبشده  نشان دهيم، مقادير هموار:  

)۶‐۲۷(  
( ),s

ŝ ,j

k
LN j k

k

j
j

∈Ω=
Ω

∑
  

ŝکه در آن     j  ی   در گره ) کرنش(ی تنش    دهش  مقدار هموارj   و ( ),LN j k ی   ی محلِی گـره    گر شماره   نشانj  در 

 انـد   متـصل jی  هايی است که به گره ی المان ی شماره  معرف مجموعهjΩ همچنين در اين رابطه  .  است kالمان  

  .دهد  را به دست میjΩ تعداد اعضای jΩ و

  ای های طراحی به صورت گره تعريف متغير ۴ـ۴ـ۶

شوند و بـه ايـن ترتيـب         در هر المان ثابت فرض می     ) های نسبی  چگالی( متغيرهای طراحی    SIMPدر روش   

)تابع چگالی،    )ρ x  ايـن حالـت      در(، تابعی ناپيوسته خواهـد بـود        ی طراحی  ، در محدوده ( )ρ x      1 يـک تـابعC − 

ی طراحـی پيوسـته     ، تـابع چگـالی در محـدوده       ای تعريـف شـوند     متغيرهای طراحی به صورت گره     اگر    حال ).است

)0C ( در جلوگيری از تـشکيل ايـن       رنجی،  ی مناطق شط   يک چنين تعريفی با توجه به ذات ناپيوسته       . خواهد بود

هـا نتـايج مطلـوبی       چگـالی ) ی و پيوسـته  (ای   با اسـتفاده از تعريـف گـره       ] ۲۶،۲۷[در  . رسد مناطق مفيد به نظر می    

تقريـب  «بـا نـام     بـه کـار رفتـه اسـت و          سـازی    در ترکيـب بـا روش همگـن       ] ۲۶[اين روش در    . گزارش شده است  
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ای   بـا متغيرهــای طراحــی گــره SIMPروش ] ۲۷[ مقابــل در در.  خوانـده شــده اســت ٣٥»ی پخــش مــواد پيوسـته 

اشـاره  ] ۲۱[توان به     متغيرهای طراحی، می   اِی  گره  تعريفِ ی ديگری از کاربردِ    نمونهبه عنوان    .استفاده شده است  

  .نمود

ای  نيز متغيرهای طراحی بـه صـورت گـره        ) §۱‐۴‐۲و  § ۱‐۲‐۵(همچنين در روش استفاده از توابع ضمنی        

  ].۲۲[شود نيز مشکل مناطق شطرنجی ديده نمیاين روش نتايج شوند که در  تعريف می

  های ديگر روش ۵ـ۴ـ۶

. ارنداسـتو  متفـاوتی    هـای نظـریِ    پايهبر  اند که    های ديگری نيز برای غلبه بر مناطق شطرنجی ارائه شده          روش

روشـی بـرای    ] ۲۹[در  .  ايـن ناپايـداری رفـع شـده اسـت          ٣٦با استفاده از ضرايب مـوجکی     ] ۲۸[عنوان مثال در    به  

ی   شـبکه  مـستقل از  ( ٣٧ی ثابـت   در آن از يـک شـبکه       ارائـه شـده کـه        ESOحذف نواحی شطرنجی در الگـوريتم       

تعـداد   پيشنهاد شـده اسـت کـه در آن           ESOبرای الگوريتم   نيز  روش ديگری    .استفاده شده است  ) اجزای محدود 

 ناميـده  ٣٨»حفـره ايجـاد  هوشمند روش « اين روش که. شونده در جواب نهايی قابل کنترل است       های ايجاد  سوراخ

ذف هـای حـ   ی ديگـر از روش    در ادامه سه نمونه    ].۳۰[شده است توانايی غلبه بر مشکل مناطق شطرنجی را دارد         

  .شوند تری معرفی می مناطق شطرنجی به شکل جامع

  ٣٩ها المان حذف مناطق شطرنجی به کمک فوق ۱ـ۵ـ۴ـ۶

هـا   ی المـان   شـبکه ابتـدا   در اين روش    .  ارائه گرديد  ]۳۱[ ۱۹۹۳اين روش توسط بندسو و همکارانش در سال         

 مقادير چگالی   سپس به کمک اصالحِ   . خوانند المان می  ها را فوق   شود که آن    چهار المانی تقسيم می    ٤٠های به تکه 

 الزم به ذکر است که اين روش نواحی شـطرنجی  .]۲[گردد ، مشکل مناطق شطرنجی مرتفع می    المان در هر فوق  

  ].۱[کند میرا کامالً حذف ن

دهـيم   مـی   نـشان    K4  و K1  ،K2  ،K3ی آن را بـا       دهنـده  های تـشکيل    و المان  Pijی چهار المانی را با       هر تکه 

1 تـوان نوشـت    به اين ترتيب می   ). ۳‐۶شکل  ( 2 3 4P K K K Kij = ∪ ∪  ٤١، چهـار تـابع پايـه      Pij بـرای هـر      .∪

                                                 
35 continuous approximation of material distribution 
36 wavelet coefficients 
37 fixed grid 
38 Intelligent Cavity Creation (ICC) 
39 super-elements 
40 patches 
41 basis function 
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توجـه   ].۲[ صفر هستند  Pijی    خارج از محدوده   کنيم اين توابع در    کنيم و فرض می     تعريف می  ۳‐۶مطابق شکل   

4توان به صـورت      را می  شطرنجی   ٤٢الگویکنيد که يک    

Pij
ij iju u φ=∑    تـوان   مـی  بـه ايـن ترتيـب        . بيـان کـرد

  ]:۲[دنفضايی را تعريف کرد که در آن مناطق شطرنجی وجود نداشته باش

)۶‐۲۸(  ( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2 3 3 1 2 3 3

P
, , ,

ij
ij ij ij ij ij ij ij ij ijV v v x v v v v v vφ φ φ= = + + ∈∑  

 بـرای آن کـه      .شکل مناطق شطرنجی حل خواهـد شـد       ، مقيد شود که در اين فضا قرار گيرد، م         ρ،  اگر چگالی 

اين قيد ارضا شود کافی است مقادير چگالی پس از آن که در هر تکرار محاسبه شدند، مطابق روابط زير اصـالح                      

  ]:۲[شوند

)۶‐۲۹(  
( ) ( )

( ) ( )

1 1
4 41 1 2 3 4 3 1 2 3 4

1 1
4 42 1 2 3 4 4 1 2 3 4

ˆ ˆ3 , 3 ,

ˆ ˆ3 , 3 ,

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

= + + − = − + +

= + − + = − + + +
  

ــه در آن  ,کــ 1,2, 3, 4i iρ = 

 . اسـت Kiچگالی مربوط به المان   

هـــا اگـــر  پـــس از اصـــالح چگـــالی

ˆ 1iρ ــا  (< ˆي 0iρ ــدار ) > ــود مق ب

قــرار ) 0.0يــا  (1.0آن را برابــر بــا 

 المـان روبرويـی   دهيم و چگالی     می

 تنظـيم    طـوری   را )قطـر   هـم  الماِن(

  .]۲[ حجم تغيير نکندکهکنيم  می

 ٤٣قيد مفصل ۲ـ ۵ـ۴ـ۶

اين روش مشکل منـاطق شـطرنجی       در   

. شـود  به کمک يک قيد اضافی برطـرف مـی        

اين قيد اضـافی، کـه مـا در اينجـا آن را قيـد         

ــی  ــصل مـ ــدن    مفـ ــود آمـ ــه وجـ ــاميم، از بـ نـ

ــره هـــای تـــک مفـــصل  )۴‐۶شـــکل  (ای گـ
                                                 
42 pattern 
43 hinge 

 
  ]۲) [پايين(ی مربوطه  و توابع پايه) باال(های چهار المانی  تکه ۳ـ۶ شکل

  
ــصل  ۴ـ۶ شکل ــالی از مف ــک  مث ــای ت ــره ه ــمت چــپ (ای  گ ــايشو ) س نم
  ]۳۲) [سمت راست(ی شطرنجی  ای در يک ناحيه گره های تک مفصل
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، ايـن  )۴‐۶شـکل  (اند   ای تشکيل شده   گره های تک  کند و از آنجا که نواحی شطرنجی نيز از مفصل          جلوگيری می 

 کـه  hبندی قيـد مفـصل ابتـدا تـابع موضـعِی        برای فرمول  .تواند جلوی تشکيل اين نواحی را بگيرد       قيد اضافی می  

  ]:۳۲[گردد  به شکل زير معرفی می،دهد ای را تشخيص می گره مفاصل تک
)۶‐۳۰(  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , , , , ,h a b c d m a b d m a c d m b a c m b d c= ⋅ ⋅ ⋅  

 بـه   m و تـابع     )۵‐۶شـکل    (ی مورد نظـر هـستند       مقادير چگالی در چهار المان حول گره       d و   a  ،b  ،cکه در آن    

  ]:۳۲[شود شکل زير تعريف می
)۶‐۳۱(  ( )  , , | | | | | |m a b c b a c b c a= − + − + −  

بـه دو    را بتـوان     nی کوچـک بـه مرکـز          است اگر و تنها اگر هر دايـره        ٤٤يکنوا  شبه nی    گره حول ρگوييم   می

  ].۳۲[ها يکنوا باشد دايره کم در يکی از اين نيم  دستρتقسيم کرد به نحوی که دايره  نيم

توجه کنيـد کـه در حالـت        

 نـامنفی اسـت و      mکلی تابع   

تنهــا در صــورتی صــفر اســت 

)تايِی مـنظم     که سه  ), ,a b c 

a: يکنوا باشد؛ يعنی داشته باشيم    b c≤ a يا ≥ b c≥  نمـايش داده شـده   ۵‐۶يکنوايی در شـکل    شرط شبه.≤

 .شـود   تعيـين مـی    mی   ی مرکزی به کمک محاسـبه       حول گره  ،مختلفی   دايره نيماست که در آن يکنوايِی چهار       

ی   در نقطـه   h در آن بخش صفر خواهـد بـود و در نتيجـه مقـدار تـابع                  mآنگاه  د   باش ها يکنوا  دايره اگر يکی از نيم   

تـر از     بـزرگ  h مقـدار تـابع      ، در حالتی که چهار المان مورد نظر يک مفصل تـشکيل دهنـد             .مورد بحث صفر است   

 تعريـف   توانيم قيد مفـصل را بـه صـورت زيـر            می h  به اين ترتيب با داشتن مقادير موضعیِ       ].۳۲[صفر خواهد بود  

  ]:۲[کنيم

)۶‐۳۲(  ( ) ( ), , , ,
1

, , , 0,
n

k a k b k c k d
k

H hρ ρ ρ ρ ρ
=

= =∑  

,که در آن     , , , ,k e e a b c dρ هـای    تعداد گره  n و    هستند kی   گرههای متصل به     ا در المان  ه  معرف چگالی  =

  .ها است ی المان موجود در شبکه

                                                 
44 quasi monotonic 

  
 ]۳۲[شوند يکنوايی حول يک گره استفاده می چهار مسيری که برای کنترل شبه ۵ـ۶ شکل
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 ٤٥تابع کنترل گرانش ۳ـ ۵ـ۴ـ۶

هـر چنـد   . انـد  ارائه شده SIMPمدل مواد ها در  رفع ناپايداریبرای هايی که تاکنون معرفی کرديم     اکثر روش 

هـا در ترکيـب    ولی به طور کلی اين روشکار برد سازی نيز به  های مشابهی را در مورد روش همگن    توان ايده  می

ــا روش همگــن ــرای رفــع   در ايــن بخــش روشــی معرفــی مــی ]. ۳۳[ســازی چنــدان کارامــد نيــستند  ب گــردد کــه ب

  . سازی ارائه شده است های روش همگن ناپايداری

 ae را بـا     eی   پايـه های مستطيلی استفاده کنيم و ابعاد سوراخ در سلول           دار با سوراخ   های سوراخ  اگر از ريزسازه  

  ]:۳۳[شود  نشان دهيم؛ تابع کنترل گرانش به شکل زير تعريف میbeو 

)۶‐۳۳(  
( )

1 1

,

1 , 1 ,

emN
p p p p
e j e j

e j

e e e e e

g

a b

ρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ
= =

= +

= − = −

∑∑  

هـايی اسـت      معرف تعداد المـان    me است؛   مورد استفاده ) ی های پايه  سلول(های محدود     تعداد المان  Nکه در آن    

   . عامل جريمه استp  مشترک دارند وضلع يک eکه با المان 

رکيبـات  ی مقادير تابع کنترل گرانش با مقادير تـابع کنتـرل محـيط، مقـادير هـر دو تـابع بـرای ت                       برای مقايسه 

در ايـن شـکل تـابع       .  نمـايش داده شـده اسـت       ۶‐۶ در شـکل     1.0 و   0.5،  0.0هـای     بـا چگـالی    يیها  المان اصلِی

  ]:۳۳[کنترل محيط به شکل زير تعريف شده است

)۶‐۳۴(  
1 1

,
emN

ej e j
e j

P l ρ ρ
= =

= −∑∑  

وقتـی مقـادير    شـود     مـشاهده مـی    ۶‐۶طور که در شکل      همان . است j و   e طول ضلع بين دو المان       lejکه در آن    

  مقـاديرِ  (ρ=0.5) های ميـانی    باشد، تغييرات دو تابع تقريباً مشابه است اما در مورد چگالی           1.0 يا   0.0ها   چگالی

  ].۳۳[ در مقايسه با مقادير تابع کنترل محيط مشخصاً جريمه شده است،تابع کنترل گرانش

هـا متمرکـز شـوند و        شود چگـالی   با توجه با اين نتايج بديهی است افزايش مقدار تابع کنترل گرانش باعث می             

 بـزرگ شـدِن مقـادير ايـن تـابع باعـثِ      به اين ترتيـب    . نواحی خاکستری و همچنين نواحی شطرنجی از بين بروند        

 ٤٦ی منظـوره  بـا تـابع چنـد     ) نرمی متوسط ( مسأله   برای نيل به اين هدف، تابع هدفِ      . شود اصالح جواب نهايی می   

  ]:۳۳[شود زير جايگزين می
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 است کـه    یگر نرمی متوسط    نشان l نرمی متوسط و تابع کنترل گرانش است و          ٤٧ نسبت وزنیِ  wgکه در آن    

,0بـه عبـارت ديگـر       (مستقل از متغيرهای طراحی بيان شـده اسـت           0, 1,...,
e e

l l
e N

a b
∂ ∂

= = =
∂ ∂

 نتـايج   ).

هاي مناطق شطرنجي و نيـز وابـستگي بـه      هستند كه استفاده از اين روش ناپايداري      مبين آن ] ۳۳[ارائه شده در    
  .دهد هاي واضحي به دست مي  و همچنين توپولوژيسازد ها را برطرف مي ي المان شبكه

  
)a (مقادير تابع کنترل گرانش  

  
)b (ابع کنترل محيط به ازای مقادير تlej=1.0 

های  هايی با چگالی برای ترکيبات اصلی المان )b(با مقادير تابع کنترل محيط ) a(ی مقادير تابع کنترل گرانش  مقايسه ۶ـ۶ شکل
  ]۳۳ [1.0 و 0.5، 0.0
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  مقايسه ۶ـ۴ـ۶

آن کـه    ضـمن    ؛تواند مشکل مناطق شطرنجی را به طور کامـل حـل کنـد             های مرتبه باال نمی    استفاده از المان  

هـای   در مقابـل اسـتفاده از المـان   . هـا قابـل توجـه اسـت     ی محاسبات نيـز در صـورت اسـتفاده از ايـن المـان        هزينه

بـه منظـور   . ی محاسباتی کمتـری دارد  کند و هزينه ناسازگار مشکل مناطق شطرنجی را به طور کامل برطرف می   

هـا در جـدول    اسـتفاده از هريـک از ايـن المـان    ای بين اين دو روش، تعداد درجات آزادی در صورت    انجام مقايسه 

  . ارائه شده است۱‐۶
  

Nxی مستطيلی به ابعاد  تعداد درجات آزادی در يک شبکه  Ny× 

2 سازگارای  گره‐۴های  المان 2 2 2NxNy Nx Ny+ + +  
4 ای ناسازگار گره‐۴های  المان 2 2NxNy Nx Ny+ +  

8 ای  گره۹های  المان 4 4 2NxNy Nx Ny+ + +  

  های مختلف ی تعداد درجات آزادی در صورت استفاده از المان مقايسه  ۱‐۶جدول 

سازی تنش نسبت به دو روش يادشده حجم محاسبات کمتری دارد زيرا در اين حالـت          استفاده از روش هموار   

هـا نيـز بـه محاسـبات زيـاد احتيـاج        سـازی تـنش   لگوريتم همـوار  شود و ا    سازگار استفاده می   اِی گره‐۴های   از المان 

سازی تغييـر داده شـود ولـی     قابل توجه است که برای استفاده از دو روش قبل نيازی نيست الگوريتم بهينه              .ندارد

  .نويسی دارد  تنش نياز به اندکی برنامهسازِی استفاده از روش هموار

دهـد ولـی تعـداد متغيرهـای         عـداد درجـات آزادی را تغييـر نمـی         ای، ت  تعريف متغيرهای طراحی به صـورت گـره       

  .سازی ندارد  نياز به تغيير چندانی در الگوريتم بهينه، استفاده از اين روش.دهد طراحی را افزايش می

 با ايـن حـال    . شود سازی اضافه می   ی بهينه  ، قيدهايی به مسأله   ۵‐۴‐۶شده در بخش     در هر سه روِش معرفی    

 بـه   .شده را به کمک اصالح متغيرهـای طراحـی ارضـا نمـود             توان قيود اضافه   ها می  المان ه از فوق  در هنگام استفاد  

 بـرای اصـالح متغيرهـای طراحـی بـه الگـوريتم             ٤٨ای اين ترتيب برای استفاده از اين روش تنها کافی اسـت رويـه            

  .برنامه اضافه شود

شـود،   که قيد اضافی در تابع هدف گنجانـده مـی         برای استفاده از روش تابع کنترل چگالی نيز، با توجه به اين             

  . سازی نيست نياز به تغيير چندانی در الگوريتم بهينه
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  های محلی برطرف کردن مشکل حداقل ۵ـ۶

ــر   ۴‐۲‐۶در بخــش  ــه اکث ــرديم ک ــاره ک ــه  اش ــسائل بهين ــازه  م ــک س ــازی توپولوژي ــستند  س ــا محــدب ني  و ه

ســازی  هــای بهينــه الگــوريتم (گيرنــد تفاده قــرار مــیهــايی کــه معمــوالً بــرای حــل ايــن مــسائل مــورد اســ الگــوريتم

ی کلـی را     ی بهينه   و لزوماً نقطه   شوند همگرا می ) يا حداکثر (ی حداقل    ترين نقطه   به سمت نزديک   )٤٩محور شيب

يابی را به صـورت کلـی        هايی استفاده کرد که بهينه     توان از الگوريتم   برای حل اين مشکل می    . دهند به دست نمی  

 بـه طـور     ۱‐۳‐۵ها، الگوريتم ژنتيک است که در بخش         ای از اين الگوريتم    نمونه. دهند  انجام می  )و نه موضعی  (

هـای طراحـی در      هـايی، بـه دليـل تعـداد زيـاد متغيـر            با اين وجود استفاده از چنين الگوريتم      . مختصر معرفی گرديد  

 بـرای برطـرف کـردن مـشکل      .های پيوسته، چندان مقرون بـه صـرفه نيـست          لوژيک سازه سازی توپو  مسائل بهينه 

 اســتفاده ٥٠ســازی پيوســتهگونــه مــسائل، معمــوالً از يــک روش تجربــی بــه نــام روش  هــای محلــی در ايــن حــداقل

  .]۲،۱[شود می

به آرامـی و در طـی چنـد گـام تغييـر داده              ) مجازی(سازِی محدب    ی بهينه  سازی، يک مسأله   در روش پيوسته  

 حـل   هـای معمـول    در هر گام، مسأله به کمـک الگـوريتم        . ديل شود تب) غير محدب (ی اصلی    شود تا به مسأله    می

  ].۲،۱[شود تا همگرايی حاصل شود می

هنگـامی  ]. ۱۱[شود عامل جريمه به آرامی افـزايش داده شـود          برای مثال در روش کنترل محيط، پيشنهاد می       

ای  شـود کـه مـسأله      یی صفحه با ضـخامت متغيـر مـ         که عامل جريمه مقدار کوچکی دارد، مسأله تبديل به مسأله         

) 1 يـا  0(کـم بـه سـمت مقـادير مـرزی       با افزايش مقداِر عامل جريمـه، متغيرهـای طراحـی کـم        ]. ۱[محدب است 

نيز نتايج مطلـوبی بـه دسـت        ) بدون کنترل محيط   (SIMPکاری در روش      استفاده از چنين راه    .شوند متمايل می 

  ].۹[بر توپولوژی نهايی بکاهدها  ی المان تواند از تأثيِر تغييرات شبکه دهد و می می

ها، شعاع فيلتر از يـک مقـدار         شود در هنگام استفاده از روش اصالح حساسيت        به طريق مشابهی، پيشنهاد می    

به آرامی و در طی چند گام کاهش داده شود به طـوری          ) کند که محدب بودِن مسأله را تضمين می      (نسبتاً بزرگ   

  ].۳۴،۱[که در هر گام همگرايی حاصل شود
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تـوان بـه       مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه عنـوان مثـال مـی                    متعـددی مراجـع   سـازی در     روش پيوسته 

  .اشاره نمود] ۳۵،۳۳،۲۱،۱۳،۹[

ی کلـی   تواند رسيدن به جواب بهينـه       در حالت کلی نمی    ،سازی شايان ذکر است که به کار بردِن روش پيوسته        

  .هايی مورد بررسی قرار گرفته است  مثالبه کمک] ۳۶[اين مسأله در . را تضمين کند

  

  پردازشگرها تر و پس های واضح هايی برای رسيدن به توپولوژی روش ۶ـ۶

سـازی اسـتفاده     های رها   جواب داشته باشد از روش     ۱‐۶سازی توپولوژيِک    ی بهينه  معموالً برای آن که مسأله    

ی خاکـستری، کـه بـه مقـادير ميـانی       سـازی باعـث فراوانـِی نـواح        هـای رهـا    با ايـن حـال اسـتفاده از روش        . شود می

برای برطـرف کـردِن ايـن مـشکل و نزديـک            . شود های نهايی می   شود، در توپولوژی   متغيرهای طراحی مربوط می   

هـای جريمـه،     وجود اسـتفاده از روش     با اين . شود های جريمه استفاده می    کردِن متغيرها به مقادير مرزی، از روش      

هـای جريمـه    انـواع روش . مقادير مرزی داشته باشندمتغيرهای طراحی تمام در جواب نهايی،    کند که    تضمين نمی 

  .در اين بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت

  های جريمه انواع روش ۱ـ۶ـ۶

هـا را   کـار وجـود دارد کـه در ادامـه آن     دو راهبرای جريمه کردن مقادير ميانِی متغيرهای طراحی، به طور کلـی   

  .بررسی خواهيم کرد

   به شکل صريحمهمعرفی تابع جري ۱ـ۱ـ۶ـ۶

 شـود    معموالً از تابع زير به عنوان تابع جريمـه اسـتفاده مـی             .شود در اين حالت تابع جريمه جداگانه تعريف می       

  :])۱۷،۶،۲،۳۶[برای نمونه نگاه کنيد به (
)۶‐۳۶(  ( ) ( )( ) ( )( )d ,max minW ρ ρ ρ ρ ρ= − −∫ x x

Ω

Ω  

ی  تـابع جريمـه  ] ۲[ در .های طراحی هستند  به ترتيب حد بااليی و حد پايينِی متغير  minρو   maxρکه در آن    

  :زير نيز معرفی شده است
)۶‐۳۷(  ( ) ( )( ) ( )( )2 2

d .max minW ρ ρ ρ ρ ρ= − −∫ x x
Ω

Ω  

برای حـل ايـن مـشکل، در        ]. ۱۷،۲[سازی جواب نخواهد داشت     ی بهينه   در صورت استفاده از اين توابع مسأله      
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  :ی زير استفاده شده است شده ی اصالح ، از رابطه]۱۷[
)۶‐۳۸(  ( ) ( )( )( ) ( )( )( )d ,max minW F Fρ ρ ρ ρ ρ= − ∗ ∗ −∫ x x

Ω

Ω  

) را ارضـا کنـد و       ۱۱‐۶ تابع فيلتر است که بايد شرايط        F که در آن   )Fρ  تعريـف  ۱۰‐۶ی   مطـابق رابطـه  ∗

  .شود می

  ]:۲،۱۷[ زير را به مسأله اضافه کردتوان قيد اضافِی  میبرای جريمه کردِن مقادير ميانی
)۶‐۳۹(  ( )W ρ ≤ε  

ايی تنهـا از متغيرهـای مـرزی         جواب نهـ   ε→0بديهی است اگر    .  يک عدد مثبت کوچک است     εکه در آن    

  .دست خواهيم يافت» سياه و سفيد«تشکيل خواهد شد و به يک توپولوژِی 

منظـوره، تـابع     با تبديل تابع هدف بـه يـک تـابع چنـد    توان به جای اضافه کردن يک قيد اضافی به مسأله، می  

ه جـای تـابع هـدف مـورد اسـتفاده           ی زير بـ     منظوره  در اين حالت، تابع چند    ]. ۳۶،۶[جريمه را در تابع هدف گنجاند     

  :گيرد قرار می
)۶‐۴۰(  ( ) ( ) ( ), ,f u l u Wρ λ ρ= + ⋅  

روش اسـتفاده از تـابع     در  . کنـد    کردن را معين می     يک ضريب وزنی است که شدت جريمه       <0λکه در آن    

نگـاه کنيـد بـه    (کار نسبتاً مشابهی برای جريمه کردن مقـادير ميـانی اسـتفاده شـده اسـت                 از راه کنترل گرانش نيز    

۶‐۴‐۵‐۳§.(  

  استفاده از تابع جريمه در مدل مواد ۲ـ۱ـ۶ـ۶

 بـه جـای آن تـابع        ؛گـردد   شود و قيدی نيز به مسأله اضافه نمی          مسأله تغيير داده نمی    کار تابع هدف    در اين راه  

 ٥١يـابی مـاده    طـرح درون  ايـن رابطـه را معمـوالً        . شـود   ی سختی با متغيرهای طراحـی لحـاظ مـی            در رابطه  ،جريمه

شـود    مـی  اسـتفاده SIMPی آشـنای زيـر اسـت کـه در روش             کـار، رابطـه      يـک نمونـه از ايـن راه        .]۳۷[خواننـد   می

)۳‐۴‐۱§:(  
)۶‐۴۱(  ( ) 0E E .pρ ρ=  

متغيرهـای طراحـی بـه يـک         مقـادير    ، تمـام  شـود   ده مـی  هـا بـرای بيـان توپولـوژی اسـتفا           زمانی کـه از ريزسـازه     

در صـورت   امـا   .  از لحاظ فيزيکـی، تمـام ايـن مقـادير معنـادار هـستند              ،شود و بنابراين    ی واقعی مربوط می     ريزسازه
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» واقعـی « و در ايـن حالـت بايـد      دير متغيرها معنای فيزيکی ندارنـد     لزوماً تمام مقا   ،يابی ماده   استفاده از طرح درون   

  نيز اشـاره شـد،     ۱‐۴‐۳طور که در بخش       ، همان مطلببرای کنترل اين    . ی استفاده شده کنترل شود      بطهبودن را 

 اشاره کرديم که برای معنادار بـودِن  ۱‐۴‐۳ در بخش ].۳۷[شود اشتريکمان استفاده می‐معموالً از حدود هاشين  

  . انتخاب شودp>3.0ايد ، در مسائل دوبعدی، توان جريمه در اين روش بSIMPطرح درونيابی مدل مواد 

اشـتريکمان تعريـف   ‐تـوان يـک طـرح درونيـابی جديـد بـا اسـتفاده از حـدود هاشـين             جالب توجه است که مـی     

  ]:۳۷[کرد

)۶‐۴۲(  
( )

( )
( )

0

0

E
E ,

3 2

1 1
,

3 2

ρ
ρ

ρ

ρ ν
ν ρ

ρ

=
−

− −
=

−

  

توجه کنيد که در اين طرح، عالوه بر ضريب   . ی همساِن مورد استفاده است       ، ضريب پوآسوِن ماده    0νکه در آن    

  . نداردبا اين حال در اين طرح، عامل جريمه وجود. شود ارتجاعی، ضريب پوآسون نيز درونيابی می

  :شود ی زير تعريف می طرح درونيابی ديگری پيشنهاد شده است که با رابطه] ۳۸[در 
)۶‐۴۳(  ( )

( )
( )0E E E E ,

1 1
min min

q
ρ

ρ
ρ

= + −
+ −

  

گـِی مـاتريس سـختی    ی بسيار نرم اسـت کـه بـرای جلـوگيری از تکين            ، ضريب ارتجاعِی يک ماده    Eminکه در آن    

ايـن طـرح درونيـابی، بعـضاً بـه نـام             .شـود   شود و در توپولوژِی نهايی بـه عنـوان نبـود مـاده تفـسير مـی                  معرفی می 

RAMP۲[شود  خوانده می٥٢.[  

0qدر اين رابطه     ی   سـازی تبـديل بـه مـسأله         ی بهينـه     انتخاب شود، مـسأله    q=0اگر  .  عامل جريمه است   ≤

در مقابل، هرگاه   . شود و نرمی متوسط تابعی محدب از متغيرهای طراحی خواهد بود            صفحه با ضخامت متغير می    

( )0E E Emin minq q≥ =  بـه  .]۳۸[شـود  حی مقعر می انتخاب شود، نرمی متوسط نسبت به متغيرهای طرا   −

ســازی اســتفاده  شــود بــه راحتــی بتــوانيم از روش پيوســته ايــن ترتيــب اســتفاده از ايــن طــرح درونيــابی باعــث مــی

 آن اسـت کـه در ايـن طـرح، مقـادير      SIMP مزيت ديگر اين طرح درونيابی نسبت به طرح درونيـابی    ].۳۸[کنيم

شـوند؛ حـال آن کـه در مـدل      ، بـه طـور يکـسان جريمـه مـی      نزديک به صفر و مقادير ميانِی نزديک به يک        ميانِی  

SIMP             در صـورتی کـه      همچنـين    .شوند  ، مقاديِر ميانِی نزديک به صفر بيش از مقادير نزديک به يک جريمه می
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0 1
3ν   ]:۳۸[کند اشتريکمان را ارضا می‐، حدود هاشينqمقادير زير برای اين طرح درونيابی به ازای ، =

)۶‐۴۴(  ( ) ( )
( )

0 0

0

2 E E 2 E E
,

3E E 2E

min min

min min
q

− −
≤ ≤

+
  

   ].۳۸[ بود، نرمی متوسط لزوماً تابع مقعری نخواهدqهرچند که به ازای اين مقادير 

 ٥٣ راس‐يـابِی وويـت  گيـرد، طـرح درون   طرح درونيابی مواد مورد استفاده قرار میبه عنوان ی ديگری که    رابطه

  ]:۳۹[شود نام دارد که به ترتيب زير تعريف می
)۶‐۴۵(  ( ) ( ) ( ) ( )Voigt ReussE E 1 E ,ρ α ρ α ρ= + −  

  ]:۳۹[آيند ی زير به دست می  از رابطهReussE و VoigtEکه در آن 

)۶‐۴۶(  
( ) ( )

( )
( )

0
Voigt

1

Reuss 0

E E 1 E ,

1
E .

E E

min

min

ρ ρ ρ

ρρ
ρ

−

= + −

⎡ ⎤−⎢ ⎥= +
⎢ ⎥⎣ ⎦

  

  ]:۳۷[شوند به شکل زير بيان میاشتريکمان برای اين طرح درونيابی ‐حدود هاشين

)۶‐۴۷(  
0 01 1

min , ,
2 4
ν ν

α
⎧ ⎫− +⎪ ⎪⎪ ⎪≤ ⎨ ⎬⎪ ⎪⎪ ⎪⎩ ⎭

  

0 به ازای و 1
3ν 1 تنها مقدار مجاز =

3α=خواهد بود .  

توان بـه     به عنوان مثال می   اند که     يابِی ديگری نيز ارائه شده    های درون   رحها، ط   سازی توپولوژيک سازه    در بهينه 

  .اشاره نمود] ۳۵،۱۸[شده در  های درونيابِی معرفی طرح

 نمـايش داده    ۷‐۶شده در اين بخش، در شـکل          های درونيابی مختلف ارائه     طرحی بيشتر نمودار      برای مقايسه 

 را بـه  ۴۱‐۶ی  های درونيابی ديگر قابل مقايسه باشد، رابطـه  رح با ط SIMPبرای آن که طرح درونيابی      . اند  شده

  ]:۳۸[کنيم شکل زير بازنويسی می
)۶‐۴۸(  ( ) ( )0E E E E ,min p minρ ρ= + −  

مانند شرايط استخراج   ،  ی جديد   اين رابطه اشتريکمان برای   ‐شرايط ارضای حدود هاشين   قابل توجه است که     

E، اگر   ۴۸‐۶ی    در رابطه .  نيست ۴۱‐۶ی    شده برای رابطه   0min توانـد     انتخاب شود، ايـن رابطـه هرگـز نمـی          <

  ].۳۸[ها ارضا کند  تمام چگالیاشتريکمان را در‐حدود هاشين

0در تمام نمودارها، ضريب پوآسون،       1
3ν اشتريکمان بـرای ايـن     ‐ در نظر گرفته شده است و حدود هاشين        =
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ها های رفع آن ها و روش ناپايداری. ٦  

١٣٦  

  ]:۳۸[آيند اين حدود در اين حالت از روابط زير به دست می. نمايش داده شده استچين   نقطه پوآسون با ضريِب

)۶‐۴۹(  
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HS min
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E اسـت کـه در آن     ۴۹‐۶ی     در واقع حالت خاصـی از رابطـه        ۴۲‐۶ی    توجه کنيد که رابطه    0min  در نظـر  =

  .گرفته شده است

هــای درونيــابی مختلــف بــه   نمودارهــای طــرح ۷ـ۶ شکل
ــه  ــادير مختلـــــف عوامـــــل جريمـــ ــدود ؛ازای مقـــ  و حـــ

  :اشتريکمان‐هاشين
  SIMPطرح درونيابی ) باال، سمت چپ
  RAMPطرح درونيابی ) باال، سمت راست

  راس‐طرح درونيابی وويت) روبرو

  

  سازی شکل های بهينه رای استفاده در روشسازی نتايج ب آماده ۲ـ۶ـ۶

گونـه کـه انتظـار     ها، همان سازی توپولوژيک سازه های بهينه روشی به دست آمده توسط       های بهينه   توپولوژی

]. ۲[رونـد   سـازی شـکل بـه شـمار مـی           های بهينـه    ی بسيار مناسبی برای استفاده در روش        های اوليه   رود، جواب  می

هـای توپولـوژِی بـه        سازی شـکل قابـل اسـتفاده باشـند بايـد مـرز              های بهينه   در روش ا  ه  برای آن که اين توپولوژی    

پردازشـگر اسـتفاده      به منظور تـشخيص مرزهـای توپولـوژِی نهـايی، معمـوالً از يـک پـس                . دست آمده واضح باشد   
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  .کنند  استفاده می٥٤های پردازش تصوير پردازشگرها عموماً از روش اين پس. شود می

تـر از ايـن حـد معـادل           های کوچک   تفاده از يک حد آستانه است؛ بدين ترتيب که چگالی         يک روش معمول اس   

 موجـود در  ٥٥سـپس اخـتالالت  . شـوند  تفـسير مـی  ) مـاده (تر از آن معادل يـک   گهای بزر  و چگالی ) سوراخ(صفر  

 صـورت    مرزهـای تـصوير بـه      B-splineهـای     هـا و منحنـی      خط  شوند و آنگاه با استفاده از پاره        تصوير برطرف می  

  .]۹[آيند هموار در می

  های عددی مثال ۷ـ۶

هـای عـددی      هـای مختلـف، بـا مثـال         شده در جلـوگيری از ناپايـداری        معرفیهای    کرد روش  در اين بخش عمل   

شـده را     ی شـناخته    هـای عـددی الزم اسـت يـک مـسأله            ی مثـال    ارائهپيش از   اما  . مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت    

  .معرفی کنيم

  MBBی تير  مسأله ۱ـ۷ـ۶

 بهتـرين    يـافتنِ  هـدف،  ،]۴۰[شـود    شناخته مـی   ٥٦اش  کننده  ، که به نام اشخاص معرفی     MBBی تير     مسألهر  د

نسبت طـول   . اش تحت يک بار متمرکز قرار گرفته است         ی دهانه   توپولوژی برای يک تير ساده است که در ميانه        

در .  نمـايش داده شـده اسـت       ۸‐۶ گاهی و بارگذارِی اين مسأله در شـکل         شرايط تکيه .  است 6به ارتفاع تير برابر     

  . شده استمشخصی طراحی با رنگ خاکستری  اين شکل محدوده

 MBBی طراحِی تير  گاهی، بارگذاری و محدوده شرايط تکيه ۸ـ۶ شکل

 حـل   MBBهـا تيـر       هايی کـه در آن      در تمامی مثال  . شود   می سازی  به دليل تقارن معموالً نصف اين تير مدل       

  .ارائه شده است) ب( جواب تحليلِی اين مثال در پيوست .باشد  می%50شده، کسر حجمی برابر 
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 ها المانی  رفع وابستگی به شبکه: مثال اول ۲ـ۷ـ۶

هـا و     سازِی شيب به صورت محلی، اصالح چگالی        های مقيد    به کمک روش   MBBی تير      مسأله در اين مثال  

. سـازی شـده اسـت     مـدل MBBها به دليل تقارن، نصف تيـر    در تمامی مثال   .ها حل شده است     اصالح حساسيت 

.  اسـتفاده شـده اسـت      30×90 و   20×60هـا، از دو شـبکه بـه ابعـاد             برای نشان دادن صحت عملکرد ايـن روش       

  .ای هستند گره‐۴های  ، المانها شده در تمامی مثال های محدوِد استفاده المان

هـا   ی المـان  انـدازه گـر    نشانh در اين شکل، .اند  نمايش داده شده۹‐۶های به دست آمده در شکل         توپولوژی

  .است

)a ( حل مسأله به روشSIMP بدون هيچ تمهيد خاصی؛ توان جريمه p=5.0است .  

)b (سازِی شيب به صورت محلی؛ توان جريمه  استفاده از روش مقيدp=5.0 تغييرات چگالی و حد بااليِی c=15 ۱۳. [است[  

)c (ان جريمه ؛ توها استفاده از روش اصالح چگالیp=1.5 شعاع فيلتر و R=5.0 ۱۶. [است[  

)d (توان جريمه ؛ها استفاده از روش اصالح حساسيت p=5.0 1 و شعاع فيلتر
30minr h= است.  

 المـانی20×60ی  سـتون سـمت چـپ بـا يـک شـبکه       هـای     هـا؛ توپولـوژی     ی المـان    حذف ناپايدارِی وابستگی به شـبکه      ۹ـ۶ شکل

( )1 60h ــوژی= ــا يــک شــبکه    و توپول ) المــانی 30×90ی  هــای ســمت راســت ب )1 90h ــه دســت آمــده = ــد  ب  روش.ان

  .های مربوطه در زير هر شکل گزارش شده است شده در هر شکل و مقادير پارامتر استفاده
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هـا روابـط      در اصالح چگالی  . ه است  استفاده شد  ۶‐۶ و   ۵‐۶سازی شيب به صورت محلی از روابط          برای مقيد 

در .  تعريـف شـده اسـت   ۱۵‐۶ی  انـد و تـابع فيلتـر مطـابق رابطـه       مورد استفاده قرار گرفته    ۱۳‐۶ و   ۱۲‐۶،  ۱۰‐۶

  .ايم  بهره برده۱۸‐۶ و ۱۷‐۶از روابط ها  روش اصالح حساسيت

ر حل مشکل وابـستگی     شده عالوه ب    های استفاده   شود، تمامِی روش     مالحظه می  ۹‐۶گونه که در شکل       همان

 توسـط های به دست آمده       ی توپولوژی    همچنين همه  .اند  ها، مناطق شطرنجی را نيز حذف کرده        ی المان   به شبکه 

  .باشند  میها، نسبتاً مشابه اين روش

سـازی شـيب بـه         مخـصوصاً در مقيـد     ‐، در دو روش ديگـر       هـا   توجه کنيد که به جـز در روش اصـالح چگـالی           

در واقـع ايـن     . خـورد    به دست آمده، نـواحی خاکـستری بـه چـشم مـی             های  ای توپولوژی  در مرزه  ‐صورت محلی   

  .اند ها، مرزهای شکل را محو کرده روش

  حذف نواحی شطرنجی: مثال دوم ۳ـ۷ـ۶

تواننــد مــشکل منــاطق  هــای اصــالح مقــادير مــی ســازی و روش هــای محــدود در مثــال اول ديــديم کــه روش

هـای    اسـتفاده از المـان     پردازيم که بـا     يی می ها  دا به بررسی نتايج روش    در اين مثال ابت   . شطرنجی را نيز حل کنند    

 نتـايج حـل تيـر       .دکننـ   مـی برطـرف   را  بندی روش اجزای محدود اين مـشکل         خاص و يا ايجاد تغييراتی در فرمول      

MBB  نـصف تيـر    در تمـامِی ايـن نتـايج    . نمايش داده شده اسـت ۱۰‐۶ها در شکل   به کمک اين روشMBB 

 در اين حالت اگر از هـيچ روشـی بـرای برطـرف        .باشد   می 20×60ها    ی المان   ه است و ابعاد شبکه     شد سازی  مدل

  .خواهد بود) سمت چپ (۹a‐۶کردِن مناطق شطرنجی استفاده نشود، توپولوژِی به دست آمده مطابق شکل 

 
(b)  (a) 

رفـــع مـــشکل منـــاطق شـــطرنجی بـــا اســـتفاده از   ۱۰ـ۶ شکل
  ر نتايج اجزای محدود؛های خاص و يا ايجاد تغيير د المان

)a (ای گره‐۹های  استفاده از المان  
)b (های ناسازگار  استفاده از المان  
)c (سازی تنش استفاده از روش هموار  (c)  
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. انـد   يک ار اين نتايج مناطق شطرنجی تشکيل نـشده           در هيچ  شود،   مشاهده می  ۱۰‐۶گونه که در شکل       همان

تر از دو جـواِب   سازی تنش بسيار ساده توپولوژِی به دست آمده به کمک هموار شود که     اضافه بر اين، مشاهده می    

  .اند ديگر است ولی در آن مرزهای شکل محو شده

به منظور بررسی بيشتر، نتايج حاصل از سـه روش ديگـر، در برخـورد بـا مـشکل منـاطق شـطرنجی، از منـابع                          

   .اند  شده نمايش داده۱۱‐۶اين نتايج در شکل . شود مربوطه گزارش می

b ( ۳۳ [25×75استفاده از تابع کنترل گرانش؛ ابعاد شبکه[  a (20×60؛ ابعاد شبکه  متغيرهااِی استفاده از تعريف گره] ۲۶[

ای    به کمک استفاده از تعريف گره      MMBحل تير    ۱۱ـ۶ شکل
در ). c(و قيـد مفـصل      ) b(، تـابع کنتـرل گـرانش        )a(متغيرها  

دو . ای اسـتفاده شـده اسـت        هگـر ‐۴های    ها از المان    تمامی مثال 
 بـه   cدار و شـکل       هـای سـوراخ      به کمـک ريزسـازه     b و   aشکل  

  ]۳۲ [150×50استفاده از قيد مفصل؛ ابعاد شبکه ) c  . است به دست آمدهSIMPکمک مدل مواد 

هـای    سـازه   ريـز . دار استفاده شـده اسـت       های سوراخ    از ريزسازه  ۱۱b‐۶ و   ۱۱a‐۶ های  توجه کنيد که در شکل    

 کـه در    ]۳۳ [هـای مـستطيلی هـستند       خدار ارتـوتروپ بـا سـورا        سوراخهای    ، ريزسازه ۱۱b‐۶شده در شکل      ستفادها

  ].۲۶[داِر همسان استفاده شده است های سوراخ  از ريزسازه۱۱a‐۶ معرفی شدند اما در شکل ۲‐۱‐۳‐۳بخش 

.  نهايی محو باشـد    ود توپولوژیِ ش   سبب می  ،ای متغيرها   شود، استفاده از تعريف گره      گونه که مالحظه می     همان

شود که استفاده از تـابع کنتـرل گـرانش مقـادير ميـانِی متغيرهـا را بـه خـوبی               ديده می  ۱۱b‐۶ شکل   درهمچنين  

  .اند در نهايت اين که هر سه روش در رفع نواحی شطرنجی موفق عمل کرده. کند جريمه می

  های محلی برطرف کردن مشکل حداقل: مثال سوم ۴ـ۷ـ۶

بـا   SCBی   برای مقايسه، ابتدا مسأله   .پردازيم  سازی می    به بررسی نتايِج استفاده از روش پيوسته       در اين مثال  

نتــايج . حــل گرديـد ) p=2,3,5(ی مختلـف    و سـه تــوان جريمـه  SIMPبــه کمـک روش  ، %50کـسر حجمـی   

زی ســا  بـه دليـل تقـارن، نـصف تيـر را مـدل      .انـد   نمـايش داده شـده  ۱۲c‐۶ و ۱۲a ،۶‐۱۲b‐۶حاصـله در شـکل   

بـرای  . اسـتفاده گرديـد   ای    گـره ‐۴هـای      و از المـان    25×80 بـه ابعـاد      در هـر سـه حالـت از يـک شـبکه            .ايم  کرده
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1هـا بـا شـعاع فيلتـر          جلوگيری از تـشکيل منـاطق شـطرنجی، از روش اصـالح حـساسيت              64 1.25minr h= = 

ايـن  . کننـد   هـای بهينـه تغييـر مـی         توپولـوژی ،  pشـود، بـا تغييـر مقـدار           طور که مشاهده می     همان. ايم  استفاده کرده 

  .گردد برمیهای محلی  تر اشاره کرديم، به مشکل حداقل گونه که پيش معضل، همان

(d)  (a) 

(e)  (b)  

(f)  (c)  
هـا بـا شـعاع فيلتـر  و با اسـتفاده از اصـالح حـساسيت   SIMPتمام نتايج با روش   سازی؛    کرد روش پيوسته    بررسی عمل  ۱۲ـ۶ شکل

rmin=1.25اند؛  به دست آمده  
  ؛)c (p=5.0و ) p=2.0) a( ،p=3.0) bی  های جريمه  و با توانسازی  بدون پيوستهبه دست آمدهنتايج : ستون سمت چپ

و) p=2.0) d( ،p=3.0) eی    هـای جريمـه      و بـا تـوان     سـازی   نتايج به دست آمـده بـه کمـک روش پيوسـته           : ستون سمت راست  
p=5.0) f(.  



ها های رفع آن ها و روش ناپايداری. ٦  

١٤٢  

توان جريمه  سازی در الگوريتم مسأله استفاده گرديد؛ به اين ترتيب که             ل، از روش پيوسته   برای حل اين معض   

 نتـايج   .برسـد شـده      به مقدار تعيـين    p=1.0ی     تا از مقدار اوليه    شود  در فرايند حل، طی ده مرحله افزايش داده می        

 نـشان داده    ۱۲f‐۶ و   ۱۲d  ،۶‐۱۲e‐۶هـای     ی مختلـف، در شـکل       های جريمه   حاصل از اين روش، به ازای توان      

  .کند های محلی را حل می شود، اين روش به خوبی مشکل حداقل گونه که مالحظه می همان. اند شده

  توابع جريمهتأثير : مثال چهارم ۵ـ۷ـ۶

 .ايـم  حـل کـرده   بدون استفاده از توابع جريمه ثال قبل را جواب نهايی، م  دادن تأثير توابع جريمه در        برای نشان 

ی صـفحه بـا ضـخامت         که در صورت عدم استفاده از تابع جريمـه، مـسأله تبـديل بـه مـسأله                تر اشاره کرديم      پيش

سازی محدب است و جواب دارد، در اين حالـت،            ی بهينه    به دليل آن که اين مسأله، يک مسأله        .متغير خواهد شد  

  .دهد  نشان میی حل اين مسأله را  نتيجه۱۳‐۶شکل . ها نيست  حذف ناپايداریهای نيازی به استفاده از روش

(b) (a) 
های طراحـی در جـواب نهـايی          ؛ نمايش متغير  صفحه با ضخامت متغير   ی     به عنوان مسأله   SCBی    حل مسأله  ۱۳ـ۶ شکل

  )b(و به عنوان ضخامت صفحه ) a (٥٧خاکستریطيف تصويری با به صورت 

  پردازش پس: مثال پنجم ۶ـ۷ـ۶

پردازش بر روی يـک توپولـوژِی نهـايی، ارائـه           ی ساده از عمليات پس      در اين مثال، نتايج حاصل از يک نمونه       

م جـواب نهـايی بـه    ايـ   حل شده است و سـعی کـرده  %40 با کسر حجمِی SCBی  در اين مثال، مسأله . گردد  می

ی متـشکل از    و يک شبکهp=3.0ی   با توان جريمهSIMP از روش    اين کار  برای. جواب تحليلی نزديک باشد   

ی طراحـی     در اينجـا نيـز بـه دليـل تقـارن، تنهـا نيمـی از محـدوده                 (يـم   ا  اسـتفاده کـرده   ای    گـره ‐۴ المان   30×96
                                                 
57 grayscale image 
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شـعاع  يـک   هـا بـا       برای جلوگيری از تشکيل مناطق شطرنجی از روش اصـالح حـساسيت           ). سازی شده است    مدل

  سازی  ، روش پيوستهتر همچنين برای رسيدن به جواب مناسب. ه است استفاده گرديد)rmin=1.1(  کوچکفيلتر

  .در اين مثال نيز به کار برده شد‐  شرح داده شد سومکه در مثال ‐ 

 ۱۴a‐۶توپولوژِی به دست آمـده در شـکل         

پـردازش ايـن      راحل پس م. نشان داده شده است   

 و ۱۴b‐۶هــای  توپولـوژی بــه ترتيــب در شــکل 

۶‐۱۴cدر اينجــا بــرای . انــد  نمــايش داده شــده

هـای    چگـالی رسيدن بـه تـصوير سـياه و سـفيد،           

هـای     را به يـک و چگـالی       0.5  مساوی تر  بزرگ

شـکل  (ايـم     تر را بـه صـفر تبـديل کـرده           کوچک

۶‐۱۴b.(  

 contour به کمـک توابـع   ۱۴c‐۶شکل 

plotting  افزار     در نرمMATLAB   به دست 

  .آمده است

 در پيوسـت    SCBی    جواب تحليلـِی مـسأله    

گونــه کــه   همــان. گنجانــده شــده اســت  ) ب(

 هشود، شکل نهايِی به دست آمده ب        مشاهده می 

  .نزديک است SCBی  جواب تحليلِی مسأله

  

  خالصه ۸ـ۶

هــای  در ايــن فــصل، بــه موضــوع ناپايــداری

لوژيـــک ســـازی توپو  در مـــسائل بهينـــهعـــددی

هـا    ابتدا ناپايـداری  . شد  های پيوسته پرداخته    سازه

(a) 

(b)  

(c)  
، حـذف  )a(توپولـوژِی اوليـه    نتـايج؛  پـردازشِ  مراحل پـس   ۱۴ـ۶ شکل

و همــوار ) b(نــواحی خاکــستری و رســيدن بــه تــصوير ســياه و ســفيد 
  )c(کردن مرزهای شکل 
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هـای معمـول    سـپس روش . ها مورد بررسی قرار گرفت  و مشکالت اساسی تعريف شدند و علل به وجود آمدن آن          

هـا در     کارکرد اين روش  صحِت  های عددی     با مثال  معرفی شدند و در انتها        و مشکالت  ها  رفع اين ناپايداری  برای  

  :نتايج اين فصل، به طور خالصه، از اين قرارند. ن مشکالت بررسی گرديدبرخورد با اي

وجود يا نبود يک ماده، در فـضای طراحـِی   سازی توپولوژيک يک سازه، اگر به صورت    ی بهينه   مسأله ⇐

ی مسأله اسـتفاده کـرد        شده  توان از فرم رها     برای حل اين مشکل می     .نامحدود بيان شود جواب ندارد    

 . را محدود کرد مسألهسازی، فضای مجاِز ی محدودها و يا با روش

هـای    ها، به عدم وجود جواب و در مواردی به عدم يکتـايی جـواب               ی المان   مشکل وابستگی به شبکه    ⇐

تـوان از   برای رفـع ايـن مـشکل، بـه طـور کلـی، مـی          .شود  سازی توپولوژيک مربوط می     ی بهينه   مسأله

 .ير استفاده کردسازی و اصالح مقاد سازی، محدود های رها روش

تـوان در تقريـِب اجـزای         سـازی توپولوژيـک را مـی        علت تـشکيل منـاطق شـطرنجی در مـسائل بهينـه            ⇐

سـازی و   هـای محـدود   روش .عدم همگرايِی اجزای محدود جستجو کرد تر در     محدود، و به طور دقيق    

توان   مشکل می همچنين برای رفع اين     . اصالح مقادير برای برطرف کردِن اين ناپايداری نيز مفيدند        

تعريف متغيرهـای   . های خاص استفاده کرد و يا تغييراتی در نتايج اجزای محدود اعمال نمود              از المان 

هـای    هـا روش    عـالوه بـر ايـن     . تواند اين ناپايداری را برطرف نمايـد        ، نيز می  ای  طراحی به صورت گره   

 .اند  پيشنهاد شدهمتفاوت ديگری برای رفع اين ناپايداری

نقـاط  لزومـاً   هـای بـه دسـت آمـده،           سـازِی توپولوژيـک، جـواب       ی بهينـه    دب نبودِن مـسأله   به دليل مح   ⇐

محلـی همگـرا   ) حـداکثرِ (حـداقِل   ترين سازی به نزديک ی کلی نيستند و معموالً الگوريتم بهينه       بهينه

 .سازی در رفِع اين مشکل کارساز است  استفاده از روش پيوسته.شود می

 ، در جواب نهـايی، مقـدار زيـادی از متغيرهـای طراحـی             شود   سبب می  ،یساز  های رها   استفاده از روش   ⇐

شـود و      مـی  توپولـوژِی نهـايی   ی خود باعث محو شـدِن         مقادير ميانی داشته باشند، که اين امر به نوبه        

 .شوند برای حل اين معضل، مقادير ميانِی متغيرها جريمه می .کند کاربرِی جواِب نهايی را محدود می

پردازشـگرهای   سـازی شـکل، از پـس    هـای بهينـه    روش اسـتفاده در  سـازی نتـايج بـرای       به منظور آماده   ⇐

 .شود خاصی استفاده می
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 گيری بندی و نتيجه جمع ۷
  
  

  
  بندی جمع ۱ـ۷

ی دوبعـدی   هـای پيوسـته    سـازه  توپولوژيـک سـازی  هـای حـل مـسائل بهينـه          به بررسـی روش    نامه  در اين پايان  

اجـزای  هـا بيـان گرديـد و          سازِی توپولوژيک سازه    سازی و بهينه    ی بهينه   در فصل نخست، کلياتی درباره    . پرداختيم

پولوژی بر اساِس سازِی تو ی بهينه  در فصل دوم، ابتدا مسأله    . سازی معرفی گرديدند    ی بهينه   معمول در يک مسأله   

. نامه معرفی گرديد ی مورد بررسی در اين پايان      بندی شد و اين مسأله، به عنوان مسأله         رمی فرمول سازی ن   حداقل

اين بررسـی بـه طـور       . ، با دقت بيشتری بررسی شدند     ها  سازِی توپولوژيک سازه    مسائل بهينه ی اين فصل      در ادامه 

بيـان  متداول بـرای   کارهای     راه  راستا در اين . سازی  بيان توپولوژی و بهينه   : در بر گرفت   کلی دو مبحث مستقل را    

سـازی    معمـول در حـل مـسائل بهينـه        هـای     هـا و الگـوريتم      گونه مـسائل، و همچنـين انـواع روش          در اين  توپولوژی

  ‐هـا را   سازی توپولوژيک سـازه     های بهينه   در انتهای اين فصل، روش    . عرفی شدند های پيوسته م    توپولوژيک سازه 

بـه   ‐ گيرنـد   کنند و معياری که برای بهينگـی در نظـر مـی             ن توپولوژی استفاده می   کاری که برای بيا     بر اساس راه  

  . نامگذاری کرديمf و h ،eهای   ها را روش اين دسته. سه دسته تقسيم کرديم

سـازی و     هـای روش همگـن      در اين فصل دو روش به نـام       .  مورد بررسی قرار گرفتند    ۳ در فصل    hهای    روش

ايـن  . هـا بررسـی گرديـد        در آن   و مـدل مـواد مـورد اسـتفاده         ی بيان توپولوژی     معرفی شدند و نحوه    SIMPروش  

هـا بـه طـور کامـل مـورد            سـازی در ايـن روش       های مواد با يکديگر مقايسه شدند و همچنين الگـوريتم بهينـه             مدل

هـای    معرفی گرديد و نتايج حـل ايـن مـسأله توسـط روش      SCBی     مسأله ۳در انتهای فصل    . بررسی قرار گرفت  

هـا     به کمک اين نتـايج برخـی مزايـا ومعايـب ايـن روش              . گزارش شد  ، در شرايط مختلف،   SIMPسازی و     نهمگ

  .های عددِی به وجود آمده مورد توجه قرار گرفت مشخص شد و ناپايداری

 و روش   ESOهـای     الگوريتم اين دو روش، که بـه نـام        .  معرفی گرديدند  eهای     دو نمونه از روش    ۴در فصل   

، بـه نـام     ESOی روش     يافتـه   ی تکامـل    نـسخه .  شدند، به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت        حذف حدی خوانده  
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در انتهـای   . الگوريتم آن به صورت کيفی ارائـه گرديـد        های    ، نيز به طور مختصر معرفی شد و گام        BESOروش  

 .د و حذف حدی، در شرايط مختلف، گـزارش شـ        ESO توسط دو روش     SCBی    اين فصل نيز، نتايج حل مسأله     

  .ها به کمک نتايج به دست آمده مشخص گرديد های اين روش بعضی از خصوصيات، مزايا، معايب و ناپايداری

در ابتـدای   .  معرفی شدند  ۵شده نيستند، در فصل        شناخته e و   hهای    ی روش   های ديگری، که به اندازه      روش

 شـد کـه در هنگـام اسـتفاده از ايـن              مورد توجه قـرار گرفتنـد و بـه روابـط و نکـاتی اشـاره                fهای    اين فصل، روش  

بـه صـورت    هـا     هايی اشاره شد کـه متغيرهـای طراحـی در آن            ی اين فصل به روش      در ادامه .  مفيد هستند  ها  روش

 در ذيل اين عنوان الگوريتم ژنتيک به صورت مختصر معرفی گرديـد و همچنـين فـرم                  .شوند  ناپيوسته تعريف می  

 در انتهـای  .بهـره بـرد  ای  شـده  شـناخته های   روشتوان از برای حل آن می  مسأله ارائه گرديد که به        مخلوطِ خطِی

شـوند نـام بـرده شـد و مراجعـی             ها استفاده می    سازی توپولوژيک سازه    های ديگری که در بهينه      اين فصل از روش   

  .گرديدها معرفی  ی اين روش ی بيشتر درباره برای مطالعه

هـای مـورد بحـث        هـا و مـشکالت روش        به برخـی از ناپايـداری      ،۴ و   ۳های    شده در فصل   در نتايج عددِی ارائه   

در ايـن فـصل، ابتـدا مقـدماتی         .  انجـام گرفـت    ۶در فصل   ها و مشکالت      بررسِی تفصيلِی اين ناپايداری   . اشاره شد 

های مربـوط بـه       ترين ناپايداری    سپس عمده  .سازِی مورد بحث و مشکالت آن ارائه گرديد         ی بهينه   ی مسأله   درباره

صل، چنـد  فـ ی ايـن    در ادامـه   .ها بيان گرديـد     ی علل آن    مباحثی درباره له به صورت مجزا تعريف شدند و        اين مسأ 

ها، تشکيل منـاطق    ی المان   های وابستگی به شبکه     که با نام  ‐ ها    های حل اين ناپايداری     روشبه  بخش جداگانه،   

هايی کـه بـه منظـور         نين روش ، همچ ۶در فصل   . اختصاص يافتند ‐ های محلی معرفی شدند       شطرنجی و حداقل  

 در انتهـای ايـن      .گيرنـد، معرفـی شـدند        مـورد اسـتفاده قـرار مـی        تر   و کاربردی  تر   واضح های  يابی به توپولوژی    دست

های معرفی شـده در حـل ايـن      معرفی شد و به کمک چنين مثال عددی، نتايج روش   MBBی تير     فصل، مسأله 

  . گزارش شدندSCBی  مسأله و مسأله

  

  یگير نتيجه ۲ـ۷

  : استهای زير بيان شده ترين نتايج اين بررسی، به صورت موردی، در قالب گزاره بخشی از مهم

تـری دسـت يابـد        های بهينه   به طرح کند     به طراح کمک می    ها  هزسازی توپولوژيک سا    بهينهاستفاده از    ⇐
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از نتـايج بـه دسـت آمـده         همچنين  . بخشد  ضمن آن که ديد و قضاوت مهندسِی طراحان را بهبود می          

سـازی شـکل بـه        های بهينه   ی مناسبی برای روش     های اوليه   سازی توپولوژيک حدس    بهينههای    روش

 .روند شمار می

کارهــای خاصــی بــرای بيــاِن  هــای پيوســته، معمــوالً از راه ســازی توپولوژيــک ســازه در مــسائل بهينــه ⇐

 بـه  .بـاره نداشـته باشـد   بنـدِی دو  کنند؛ چنان که حل مسأله نياز بـه شـبکه   توپولوژِی مسأله استفاده می  

ها بـه صـورت پخـش مـواد و يـا بـه کمـک توابـع خاصـی توصـيف                        طور کلی، توپولوژی در اين روش     

 .شود می

. ی متفـاوتی بهـره بـرد      هـا   هـا و الگـوريتم      تـوان از روش     به منظور حل کـردن مـسائل مـورد نظـر، مـی             ⇐

هـای معيـار    اضـی، روش ريـزی ري  هـای برنامـه   يی چـون الگـوريتم ژنتيـک، روش   ها ها و الگوريتم    روش

با اين حال، به دليل تعـداد زيـاد         . ها قابل کاربرد هستند     سازی توپولوژيک سازه    در بهينه ... بهينگی و   

هـای متحـرک       روش مجانـب    از های معيار بهينگـی و يـا        گونه مسائل، معموالً از روش      متغيرها در اين  

 .شود استفاده می

کـار پخـش مـواد        بـرای بيـان توپولـوژی از راه       هـايی هـستند کـه          شـامل روش   سازی  ی همگن ها  روش ⇐

ــا ناهمــسان ( ــار بهينگــی در آن  اســتفاده مــی) همــسان ي ــار رياضــی   کننــد و معي شــرط (هــا يــک معي

هـايی     نمونـه  SIMPهای متناوب و روش       سازی با استفاده از ريزسازه      روش همگن . است) تاکر‐کان

های محلـی در نتـايج         تشکيل مناطق شطرنجی و حداقل     هايی چون   ناپايداری. ها هستند   از اين روش  

هـايی کـه اسـتفاده        ی المـان     به شـبکه   SIMPهمچنين نتايج روش    . خورند  هر دو روش به چشم می     

سـازی متغيرهـای       نـسبت بـه روش همگـن       SIMPبـا ايـن حـال روش        . شود بسيار وابـسته اسـت       می

تــر از نتــايج روش   روش واضــح بــه دســت آمــده توســط ايــنهــاِی توپولــوژیطراحــی کمتــری دارد و 

 .سازی هستند همگن

گـردد و در ضـمن، معيـار          پخـش مـواد همـسان بيـان مـی           توپولوژی بـه کمـک     ،های تکاملی   روشدر   ⇐

شـود از مـواد بـه     هـا تـالش مـی    در اين روش. ها يک معيار حسی و درکی است    بهينگی در اين روش   

 کمتـری   ِی طراحـی کـه کـارايی       محدودههايی از     به اين صورت که بخش      استفاده شود؛  صورت بهينه 
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هـايی کـه کـارايِی بـاالتری دارنـد بـا افـزايش مـواد تقويـت                   دارند بـا برداشـتن مـواد تـضعيف و بخـش           

ی کـاهش و      پردازند و برخی ديگـر هـم اجـازه          ها صرفاً به حذف مواد می       برخی از اين روش   . شوند می

 بـه صـورت تـدريجی و يـا بـه يکبـاره              حذف مواد ممکـن اسـت     . دهند  ی افزايش مواد را می      هم اجازه 

هـای   اگـر از روش . نامنـد  حذف کامـل مـی   انجام گيرد که روش اول را حذف تدريجی و روش دوم را             

حذف کامل استفاده شود، توپولوژِی نهايی کامالً واضح خواهد بود و تمام متغيرهای طراحـی مقـادير                 

هـا   ی المـان    ، بـه شـبکه    SIMPروش  هـا نيـز، هماننـد نتـايج           نتـايج ايـن روش    . مرزی خواهند داشـت   

نيـز مـشاهده   های محلـی   مشکل مناطق شطرنجی و حداقل  ها    همچنين در اين روش   . وابسته هستند 

 .شود می

هرچنـد ايـن   . ی نيـز اسـتفاده کـرد   هـای ديگـر   روشتـوان از   ها مـی    سازی توپولوژيک سازه    برای بهينه  ⇐

هرکـدام از   شوند ولی اسـتفاده از        فاده نمی تر معرفی شدند است     هايی که پيش    ی روش   ها به اندازه    روش

 که از توابع برای بيان توپولـوژی        هايی   به عنوان نمونه، روش    .خاص خود را دارد    ی مزايا ها  اين روش 

معمـوالً مـشکالتی   دهنـد،   طراحی ارائه میای که از متغيرهای   به دليل تعريف پيوسته   گيرند،    بهره می 

بـا اسـتفاده از فـرم        همچنـين    .ا منـاطق شـطرنجی را ندارنـد       هـا و يـ      ی المـان    نظير وابستگی به شـبکه    

 .ی کلی دست پيدا کرد توان به جواب بهينه مخلوِط خطِی مسأله و يا الگوريتم ژنتيک می

هـا و مـشکالت       هـا، ناپايـداری     سازِی توپولوژيـک سـازه      های بهينه   در نتايج به دست آمده توسط روش       ⇐

 :تـوان در سـه مـورد خالصـه کـرد         را مـی   ها  ناپايداریاين   انواعترين    مهم. خورند  مختلفی به چشم می   

 .های محلی ها، تشکيل مناطق شطرنجی و همگرايی به سمت حداقل المانی  وابستگی به شبکه

ها به طور عمـده مربـوط بـه عـدم وجـود جـواب بـرای                   ی المان   ها به ابعاد شبکه     علت وابستگی جواب   ⇐

های اصـالح   سازی و روش سازی، محدود های رها شتوان به کمک رو اين مشکل را می. مسأله است 

هـای ديگـری نيـز بـرای غلبـه بـر ايـن ناپايـداری                  هـا، روش     عالوه بر ايـن روش     .مقادير برطرف نمود  

 .اند معرفی شده

مناطق شطرنجی به طور کلی به دليل تقريب نامناسـب و عـدم همگرايـی اجـزای محـدود بـه وجـود                        ⇐

هـای اصـالح مقـادير        سـازی و روش     هـای محـدود     توان از روش    برای رفع اين مشکل نيز می     . آيند  می
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هــای ناســازگار مخــصوص و   بــاال، المــانهــای مرتبــه همچنــين بــا اســتفاده از المــان . اســتفاده نمــود

تعريـف متغيرهـای طراحـی بـه صـورت      . تـوان ايـن مـشکل را رفـع نمـود            نيز مـی  ها    هموارسازی تنش 

هـای ديگـری نيـز بـرای غلبـه بـر              روشها،    وه بر اين  عال. ای نيز در حل اين مشکل کارساز است         گره

قيد مفـصل و  ها،   المان  توان به روش استفاده از فوق       اند که به عنوان مثال می       اين ناپايداری ارائه شده   

 .تابع کنترل گرانش اشاره نمود

در کـه بـه طـور معمـول         ی  يهـا  محدب نيستند و الگوريتم   اکثراً  ها   سازی توپولوژيک سازه   مسائل بهينه  ⇐

همگـرا  ) يـا حـداکثر  (ی حـداقل   تـرين نقطـه   به سمت نزديک گيرند،    قرار می مورد استفاده   اين مسائل   

هـای     بـه ازای پـارامتر     هـا   بـه ايـن ترتيـب ايـن روش        . ی کلـی نيـست     ی بهينه  شوند که لزوماً نقطه    می

هـايی   يتمتـوان از الگـور      برای حل اين مشکل می    . رسند   می های متفاوتی   الگوريتمی متفاوت به جواب   

هـا، الگـوريتم    ای از اين الگـوريتم      نمونه. دهند  ی کلی را به دست می       های بهينه   استفاده کرد که جواب   

روش . احتيـاج دارد  حجـم محاسـباتی زيـادی       به  ها    با اين وجود استفاده از اين الگوريتم      . ژنتيک است 

 .سازی است روش پيوستهشود،  ديگری که به طور معمول برای غلبه بر اين ناپايداری استفاده می

برای آن که در جواب نهايی متغيرهايی که مقادير ميـانی دارنـد بـه وجـود نياينـد و توپولـوژِی نهـايی                 ⇐

تـوان    برای جريمه کـردِن متغيرهـا، مـی       . شوند  تر گردد، معموالً مقادير ميانِی متغيرها جريمه می         واضح

سـختی بـا متغيرهـای      ی    هتـابع را در رابطـ     تابع جريمه را به طور صريح معرفی نمود و يا آن که ايـن               

در هر دو صورت ممکن است از توابع مختلفی برای جريمه کردن استفاده شـود کـه                 . طراحی گنجاند 

  .هر کدام خواص خاص خود را دارند

  

  

  

  

  

  



  گيری بندی و نتيجه جمع. ۷
 

١٥٤ 

  

  



١٥٥  

  سازی محدب ها، توابع و مسائل بهينه  مجموعه )الف پيوست
  
 

  
  های محدب مجموعه ۱ـ الف

,1اگر   mx x,…    ِ١ بردارهايی در فضای اقليدسی n   0 و, 1, ,i i mλ ≥ =  اعـدادی حقيقـی باشـند بـه         …

طــوری کــه 
1

1
m

i
i

λ
=

1 ، جمــع بــردارِی ∑= 1 m mx xλ λ+  از ايــن بردارهــا ناميــده ٢ ترکيــب محــدب يــک…+

خطی است که آن دو نقطه را بـه هـم             محدب دو نقطه پاره    های ترکيبی   مجموعه به عنوان مثال     .]۱،۲[شود می

  .پيوندد می

1اگــر بــرای هــر  اســت ٣محــدب n⊆Cی  مجموعــه 2,x x ∈ C و هــر λ 0 بــا شــرط ∋ 1λ≤ ≤ 

  :]۱،۲[داشته باشيم
)  )۱‐الف( )1 21 .x xλ λ+ − ∈ C  

، تمامـاً   خـط واصـل آن دو نقطـه        ، پاره Cی داخل     اين تعريف، آن است که به ازای هر دو نقطه          تعبير هندسیِ 

  .داخل مجموعه قرار گيرد

هــای يــک دســته معــادالت خطــی را در نظــر  ی جــواب مجموعــه هــای محــدب، ی از مجموعــهبــه عنــوان مثــال

} :گيريم می }x Ax b= =C ی محدب است زيرا اين مجموعه يک مجموعه؛:  

  
( )( ) ( )

( )

( )( )

1 2 1 2

1 2 1 2

1 2

, , ;

1 1

1 ,

1 .

x x Ax b Ax b

A x x Ax Ax

b b b

x x

λ λ λ λ

λ λ

λ λ

∈ ⇒ = =

+ − = + −

= + − =

⇒ + − ∈

C

C

  

ای  ی محـدب مجموعـه     توان چنين بيان کرد کـه مجموعـه        را می های محدب    برای مجموعه تعريف ارائه شده    

ريف به کمک استقرا بـه راحتـی        از اين تع  . تمام ترکيبات محدب هر جفت از اعضای خود را در بر بگيرد           است که   

                                                 
1 Euclidean space 
2 convex combination 
3 convex 



سازی محدب ها، توابع و مسائل بهينه مجموعه. پيوست الف  

١٥٦  

  :]۱،۲[ی زير رسيد توان به قضيه می

 محدب است اگر و تنها اگر شامل تمام ترکيبات محدِب تمام اعـضای              nی  يک زيرمجموعه  ) ۱‐الف  (قضيه 
  .خود باشد

  

  توابع محدب ۲ـ الف

:تابع   nf ⊆ →D   ی  همجموعـ (ی آن    شود اگـر دامنـه      محدب خوانده میD ( ای محـدب   مجموعـه

  ]:۳‐۱[باشد و همچنين داشته باشيم
))۲‐الف( )( ) ( ) ( ) ( ) [ ]1 2 1 2 1 21 1 , , , 0,1f x x f x f x x xλ λ λ λ λ+ − ≤ + − ∀ ∈ ∈D  

1 ربرای ه  ،۱‐ در عبارت الف   اگر 2x x≠   اکيد برقرار باشد،    نامساویf  تـابِع   همچنـين . است٤ اکيداً محدب 

f است هرگاه ٥مقعر f− است هرگاه ٦اکيداً مقعر محدب باشد و f−ًاشد محدب ب اکيدا.  

) : حداکثربه عنوان مثال تابِع ) { }1 1, , max , ,n nf x x x x=…   . محدب استn روی …

 که به ترتيب زير تعريف      ٨فرانموداراز جمله   . اند بسته  بسيار هم  ٧تعاريف چندی وجود دارند که با مفهوم تحدب       

  :]۱،۲[شود می

)  )۳‐الف( ) ( ) ( ) ( ){ }epi , , , ,f x r x r f x r= ∈ × ≤D  

  :]۱،۲[گردند  که به شکل زير معرفی می٩ای مرحلهزيرهای  مجموعهو يا 
)  )۴‐فال( ) ( ){ } ; , .L f x f xα α α= ∈ ≤ ∈D  

  :ی زير را نتيجه گرفت توان قضيه با استفاده از اين تعاريف به سادگی می

f:  و تابِعn⊆Dمحدِب ی  مجموعه ) ۲‐الف  (قضيه  →D۱،۲[گيريم  را در نظر می[ : 

   ۱ (f محدب است اگر و تنها اگر ( )epi fای محدب باشد  مجموعه .  

)ی   محدب باشد آنگاه مجموعهfاگر ) ۲    );L f α برای هر α   . محدب است∋

                                                 
4 strictly convex 
5 concave 
6 strictly concave 
7 convexity 
8 epigraph 
9 sublevel sets, level sets 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه هبهين
 

١٥٧ 

)توجه کنيد که تحدِب      );L f α  محدب بودِن fبر اين اسـاس تعريـف ديگـری را ارائـه     . دهد  را نتيجه نمی

:دهيم؛ تابع    می nf ⊆ →D  اِی آن  هـای زيرمرحلـه    گويند هرگاه دامنه و تمام مجموعـه ١٠محدب شبه را

محـدب و هـم      تابعی را کـه هـم شـبه       . ]۱،۲[محدب باشد   شبه −f است هرگاه    ١١مقعر شبه fتابع  . محدب باشند 

  .]۱[ گويند١٢خطی شبهمقعر باشد  شبه

هـا اشـاره     ای دارنـد کـه در قالـب قـضايايی بـه آن             پذيری جالـب توجـه     توابع محدب خواص پيوستگی و مشتق     

  .خواهد شد

)(اش   دامنه١٣در درونيک تابع محدب  ) ۳‐الف  (قضيه  )int D (۲[پيوسته است.[  

f: فرض کنيم تابعِ   ) ۴‐الف  (قضيه  →D١٤ی محـدب و بـاز    بر روی مجموعه n⊆D پـذير    مـشتق

  :]۳‐۱[ محدب است اگر و تنها اگرfدر اين صورت . است
( ) ( ) ( ) ( ), ,Tf y f x y x f x x y≥ + − ∇ ∀ ∈ D  

xو اکيداً محدب است اگر برای هر     y≠نامساوی اکيد در عبارت باال برقرار باشد .  

ــابِع    ) ۵‐الف  (قضيه  ــيم ت ــرض کن f:ف →D ــه ــر روی مجموع ــاز    ب ــدب و ب ــار  n⊆Dی مح دو ب

 آن بـرای    ١٥ِن مـاتريس هـشيُ     محدب است اگر و تنهـا اگـر        fدر اين صورت    . پذير است  مشتق

  ]:۳‐۱[ باشد١٦معين تمام نقاط دامنه مثبت نيمه
( ) ( )2 0, ,x f x x= ∇ ∀ ∈H D  

  . باشد١٧و تنها اگر ماتريس هشيِن آن در تمام دامنه مثبت معينو اکيداً محدب است اگر    

 ١٨رم اقليدسی گر ن   نشان ⋅2فرض کنيد   .  نياز به دو تعريف ديگر داريم      گيرِی نهايی در اين بخش     برای نتيجه 

xی  نقطه. باشد   :]۲[است هرگاه) نسبی( يک حداقل محلی ∗
  ( ) ( ) { }2

, 0 : ,f x f x x x x xε ε∗ ∗≤ ∀ ∈ ∈ ∃ > − ≤D  

                                                 
10 quasiconvex (or unimodal) 
11 quasiconcave 
12 quasilinear 
13 interior 
14 open 
15 Hessian matrix 
16 positive semidefinite 
17 positive definite 
18 Euclidean norm 



سازی محدب ها، توابع و مسائل بهينه مجموعه. پيوست الف  

١٥٨  

): ]۲[و يک حداقل مطلق است هرگاه ) ( ),f x f x x∗ ≤ ∀ ∈ D.  

  :کنيم ی نهايی اين بخش را بيان می کمک اين تعاريف قضيهبه 

  .]۲،۳[ نسبِی آن برابر با حداقل مطلق استِاگر تابعی محدب باشد هر حداقل ) ۶‐الف  (قضيه 

x فرض کنيم که     :اثبات ه فـرض   از برهـان خلـف اسـتفاده کـرد        .  باشد f يک حداقل نسبی برای تابع محدب        ∗

)کنيم  می ) ( ):x f x f x ∗∃ ∈ <D .شود از فرض تحدب نتيجه می:  
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ] [1 , 0,1 .f x x x f x f x f xλ λ λ λ∗ ∗ ∗ ∗+ − ≤ + − < ∀ ∈  

xاز طرفی از آنجا که       ′0λبايد عددی مانند    يک حداقل نسبی است      ∗  وجود داشته باشد به طـوری  <

)که  )( ) ( ), 0f x x x f xλ λ λ∗ ∗ ∗ ′+ − ≥ <   ].۲[ که اين يک تناقض است≥

  

  سازی محدب مسائل بهينه ۳ـ الف

  :نويسيم اينجا دوباره می در  است با قيود نامساویسازی بهينهی   را که يک مسأله۱۷‐۲ی  مسأله

  )۵‐الف(
min ( )

such that ( ) 0        1 2j

f

g , j , , ,m .≤ =

x

x …
  

هرگاه .  قابل بازنويسی به اين شکل هستند      سازی  بهينه بسياری از مسائل  بيان کرديم   § ۱‐۵‐۲طور که در     همان

) ريـزی  برنامـه (سـازی    ينـه ی به  مـسأله را يـک    ) ۵‐الف(، آنگاه   ها محدب باشند  jg و تمام    f ای در چنين مسأله  

ای اطـالق    سـازی محـدب بـه مـسأله        ی بهينـه    توجه کنيد که در بعـضی مراجـع مـسأله          ].۳‐۱[گويند  می ١٩محدب

محـدب باشـد   ) ۵‐الـف (برای آن که فضای مجـاز در  . شود که در آن تابع هدف و فضای مجاز محدب باشند   می

  .دهيم  در اينجا تعريف اول را مالک قرار می].۲[دمحدب باشن ها شبهjgکافی است 

xای مانند    نشان داديم که برای آن که نقطه      § ۱‐۱‐۵‐۲در   باشـد الزم  ) ۵‐الف( يک حداقل نسبی برای    ∗

  : به شرح زير هستند۵‐ی الف اين شرايط برای مسأله. تاکر در آن نقطه برقرار باشند‐است شرايط کان

  )۶‐الف(
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )
1

0, 1, , ;

0 : 0, 1, , ;

.

j

j j j

m

j j
j

i g x j m

ii g x j m

iii f x g x

λ λ

λ

∗

∗

∗ ∗

=

≤ =

∃ ≥ = =

∇ + ∇∑

…

…  

                                                 
19 convex optimization (programming) problem 



  ای پيوسته ی صفحهها سازی توپولوژيک سازه هبهين
 

١٥٩ 

پـردازيم و آن را در       سـازی محـدب مـی      به يک خصوصيت مهم در مـسائل بهينـه        برای تکميل اين بحث     حال  

  :کنيم قالب يک قضيه بيان می

)،  ۵‐ی الف  اگر در مسأله   ) ۷‐الف  (قضيه  )f x   و ( ), 1, ,jg x j m= x توابعی محدب باشند و اگـر        … ∗ 

xتـاکر بـرای آن کـه    ‐يک حداقل نسبی بـرای ايـن مـسأله باشـد؛ آنگـاه شـرايط کـان                 يـک  ∗

  .]۲[ خواهند بودحداقل مطلق باشد کافی

  : داريمjgو  fابعو تبا توجه به تحدب :اثبات
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ), 1,..., .

T

T
j j j

f x f x x x f x

g x g x x x g x j m

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

≥ + − ∇

≥ + − ∇ =
  

  :رسيم ی زير می  و جمع کردن تمام نامعادالت به رابطههاiλبا ضرب کردن نامعادالت آخر در 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

.
m m m

T
j j j j j j

j j j

f x g x f x g x x x f x g xλ λ λ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

= = =

⎡ ⎤
⎢ ⎥+ ≥ + + − ∇ ∇⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑ ∑  

  :شوند و در نتيجه داريم تاکر حذف می‐ی باال با توجه به شرايط کان ی آخر در رابطه دو جمله

( ) ( ) ( ) ( )
1

,
m

j j
j

f x f x g x f xλ∗ ∗

=

≥ − ≥∑  

xشـود کـه    ی باال نتيجه می ای از فضای مجاز باشد از نامعادله     تواند هر نقطه    می xو از آنجا که       يـک  ∗

  . حداقل مطلق است
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١٦٠  

  

  



١٦١  

  شده های عددی حل جواب تحليلی مثال)  پيوست ب
  
 

  
نامـه از مراجـع مربوطـه گـزارش      شده در فصول اين پايـان  های عددِی حل در اين پيوست، جواب تحليلِی مثال   

 ی کوتـاه    تير طـره   های مثال   نام نامه دو مثال معروف مورد بررسی قرار گرفتند که با          در فصول اين پايان   . شود می

(SCB)     و مثال تيرMBB    هـای تحليلـِی ايـن       جـواب  . معرفی شدند  ۱‐۷‐۶ و   ۱‐۵‐۳های    به ترتيب در بخش

  .اند  شده نمايش داده۲‐ و ب۱‐های ب دو مثال به ترتيب در شکل

  
  ].۱[ (SCB)ی کوتاه   تير طرهمثالجواب تحليلِی  ۱ـ ب شکل

  

  
  )به دليل تقارن جواِب مربوط به نيمی از تير نشان داده شده است (]MBB ]۱ تير مثالجواب تحليلِی  ۲ـ ب شکل



  شده حلهای عددی  جواب تحليلی مثال. بپيوست 
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١٦٣  

  ها راهنمای رنگ)  پيوست ج
  
 

  
 هستند که   ١ با طيف خاکستری   تصاويری ۶ و   ۴،  ۳های فصول     های نمايش داده شده در شکل       تمام توپولوژی 

برای آن که به مقدار چگالی نسبِی متناسب با هر رنگ پـی  . ها نشان داده شده است     ها چگالی نسبی المان     در آن 

  . رجوع کنيد۱‐ببريد به شکل ج

  

 
  ها های به کار رفته برای نمايش توپولوژی راهنمای رنگ ۱ـ ج شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 grayscale images 



  ها راهنمای رنگ. جپيوست 
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١٦٥  

  مراجعالفبايی فهرست ) دپيوست 
  
 

  
اند؛ با اين حال به دليل   گذاشته شده است در دسترس نگارنده نبوده* عالمت ها مراجعی که در انتهای آن

  .اند اهميت اين مراجع و کامل بودن فهرست مراجع، در اين فهرست گنجانده شده

  

  های فارسی نامه  پايانها و  کتاب۱‐د
  

 ).۱۳۶۸(، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، تهران سازی رياضی بهينه، .ع.پورکاظمی، ح: ، ترجمه.د.اينتريليگيتور، م

های محدود  های پيوسته با بکارگيری المان    ها در محيط    سازی توپولوژيک دو بعدی و سه بعدی سازه         تحليل و بهينه  ،  .م.توکلی، س 
ی کارشناسـی ارشـد، دانـشگاه صـنعتی شـاهرود، دانـشکده عمـران         نامه پايان، های حذف نويز  تکنيکبا دقت باال و   

)۱۳۸۱.( 

 ).۱۳۷۶(، انتشارات دانشگاه تهران، تهران توپولوژی عمومی، . و شمس، ب.زند، ع: ، ترجمه.ديکسيميه، ژ
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Abstract 
  

Topology Optimization of structures is a part of structural optimization in 

which the aim is to determine the best topology design of the structure under 

certain circumstances. After topology design one can find the optimum shape 

and sizes of the structure using the so called Shape and Sizing Optimization 

methods. Moreover structural topology optimization could be used as a valuable 

tool for enhancing the designer’s creativity, intuition and knowledge. 

In this thesis the state-of-the-art topology optimization of continuous 

structures is introduced. To study various methods in this field, the so called 

minimum compliance problem is considered.  

There are different approaches and several algorithms one can adopt to 

describe the topology of the structure and to solve the optimization problem. 

Some of these approaches like material distribution methods are introduced. 

Optimality Criteria method and the Method of Moving Asymptotes (MMA) are 

also introduced as solution methods. Based on these approaches and solution 

methods, topology optimization methods are classified in three categories one of 

each is studied in a separate chapter considering implementation details. For 

most of the methods the associated algorithm is presented and numerical 

examples are solved. 

A whole chapter is devoted to numerical instabilities and complications. 

Several existing approaches are introduced to overcome these instabilities and a 

new approach is presented to overcome the so called checkerboard problem. 
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