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چکیده

اطالعات مقاله

ُ در ایي هقالِ ًؾاى داد. در هتغیزّای طزاحی اعتفادُ هیؽَد، بزای در ًظز گزفتي عذم قطعیت1بْیٌِعاسی تَپَلَصی بزاعاط قابلیت اطویٌاى
 عاسُای با فزکاًظ پاییي تَلیذ،هیؽَد کِ گاّی اٍقات بْیٌِعاسی فزکاًظ هوکي اعت عاسُای با عختی کن یا بزعکظ بْیٌِعاسی عختی
 در ایي هقالِ بْیٌِعاسی تَپَلَصی بزاعاط قابلیت. بْیٌِعاسی چٌذّذفِ بزای ّز دٍ عختی ٍ فزکاًظ اعتفادُ هیؽَد، در ایي هَرد.کٌذ
 بزای هحاعبات هعیار اطویٌاى اس قابلیت. با طزح فیلتز بْبَد یافتِ ارائِ هیؽَد2اطویٌاى با اعتفادُ اس بْیٌِعاسی دٍ جْتی تکاهلی عاسُّا
 تخویي اطویٌاى، بزای افشایؼ باسدُ هحاعبات. بزای تقزیب تابع حالت حذی اعتفادُ هیؽَد4 ٍ رٍػ پاعخ عطح اعتاًذارد3 اطویٌاى هزتبِ اٍل
 بْیٌِعاسی تَپَلَصی بِصَرت کویٌِ کزدى حجن با قیَد احتواالتی تغییز هکاى ٍ فزکاًظ.با فزایٌذ بْیٌِعاسی تَپَلَصی کَپل ؽذُ اعت
 تَپَلَصی بِ دعت آهذُ با بْیٌِعاسی. هذٍل یاًگ ٍ بار بِعٌَاى هتغیزّای عذم قطعیت در ًظزگزفتِ هیؽَد، چگالی.فزهَلبٌذی هیؽَد
 ًتایج ًؾاى هیدّذ بْیٌِعاسی. هقایغِ هیؽَد5تَپَلَصی بزاعاط قابلیت اطویٌاى با تَپَلَصی بِ دعت آهذُ اس بْیٌِعاسی تَپَلَصی قطعی
تَپَلَصی بزاعاط قابلیت اطویٌاى با اعتفادُ اس بْیٌِعاسی دٍ جْتی تکاهلی عاسُّا بِطَر هؤثز تَاًایی حل هغائل بْیٌِعاسی چٌذ ّذفِ بزای
.فزکاًظ ٍ عختی را دارد
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Reliability Based Topology Optimization (RBTO) is a process of determining optimal design satisfying
uncertainties of design variables. Sometimes frequency optimization might produce a design with low
stiffness or stiffness optimization might lead to a design with low frequency. In this paper, the multiobjective optimization for both stiffness and frequencies is presented. This article presents RBTO using
Bi-directional Evolutionary Structural Optimization (BESO) with an improved filter scheme. A multiobjective topology optimization technique is implemented to simultaneously consider the stiffness and
natural frequency. In order to compute reliability index the First Order Reliability Method (FORM) and
Standard Response Surface Method (SRSM) for generating limit state function is employed. To
increase the efficiency of the solution process the reliability estimates are coupled with the topology
optimization process. Topology optimization is formulated as volume minimization problem with
probabilistic displacement and frequency constraints. Young’s module, density, and external load are
considered as uncertain variables. The topologies obtained by RBTO are compared with that obtained
by Deterministic Topology Optimization (DTO). Results show that RBTO using BESO method is
capable of the multi-objective optimization problem for stiffness and frequency effectively.
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Bidirectional evolutionary structural
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 صٌذٍق پغتی،* هؾْذ

ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ّزکذام اس ایي پبراهتزّبی ػذم لغؼیت ثِػٌَاى هتغیز
 ثِهٌظَر،تصبدفی اًتخبة ٍ لیَد لبثلیت اػتوبد ثِصَرت تَاثغ احتوبالتی
 در فزهَلثٌذی هغئلِ ثْیٌِعبسی،حبصل ؽذى عبسُای لبثل اػتوبدتز
5 4
.تَپَلَصی ٍارد هیؽًَذ

     هقذهه-1
321

هٌْذعبى هکبًیک ّویؾِ اًتظبر دارًذ عبسُای ثغبسًذ کِ در عَل ػوز خَد
 خَاؿ هَاد، اهب ٍجَد فبکتَرّبی ػذم لغؼیت هبًٌذ اثؼبد،ثِدرعتی کبر کٌذ
 در ثْیٌِعبسی تَپَلَصی.ٍ ثبر ثِاحتوبل سیبد عجت ؽکغت عبسُ هیؽَد
1

4

Standard Response Surface Method (SRSM)
5
Deterministic Topology Optimization (DTO)
Please cite this article using:

Reliability Based Topology Optimization (RBTO)
Bi-directional Evolutionary Structural Optimization (BESO)
3
First Order Reliability Method (FORM)
2
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H. Mohammadzadeh, M. H. Abolbashari, Reliability based topology optimization for maximizing stiffness and frequency simultaneously, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17,
No. 4, pp. 111-116, 2017 (in Persian)
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 -1-2ضزیب حساسیت بزای سفتی
در رٍػ اجشا هحذٍد رفتبر اعتبتیکی عبسُ ثب راثغِ ( )1ثیبى هیؽَد.
)Evolutionary Structural Optimization (ESO

111

 Kهبتزیظ عختی عبسُ u ،ثزدار تغییز هکبى ٍ
کزًؾی ثِصَرت راثغِ ( )2تؼزیف هیؽَد.
()2

سهبًی کِ الوبى -iام اس عبختبر حذف هیؽَد هبتزیظ عختی ثِصَرت راثغِ
( )3تغییز خَاّذ کزد.
()3
هبتزیظ عختی عبسُ پظ اس حذف الوبى ٍ هبتزیظ عختی الوبى iام
اعت .فزض هیؽَد حذف الوبى ّیچ تأثیزی ثز ثبر اػوبلی ًذارد .ثب ًبدیذُ
گزفتي جولِّبی هزتجِ ثبالتز تغییز ثزدار تغییز هکبى ثِصَرت راثغِ ()4
ثِدعت هیآیذ.
()4
اس رٍاثظ ( )4,2راثغِ ( )5ثِدعت هیآیذ.
()5
ثزدار تغییز هکبى الوبى -iام اعت؛ ثٌبثزایي ضزیت حغبعیت ثزای
ًزهی هیبًگیي هیتَاًذ ثِصَرت راثغِ ( )6تؼزیف ؽَد [.]1
()6
راثغِ (ً )6ؾبى هیدّذ کِ افشایؼ ًزهی هیبًگیي در ًتیجِ حذف الوبى ثب
اًزصی کزًؾی خَد الوبى ثزاثز اعت .ثزای ثِ کویٌِ رعبًذى ًزهی هیبًگیي
لغوتّبیی اس عبسُ ،رٍؽي اعت

(هؼبدل ثیؾیٌِعبسی عفتی) اس عزیك حذف
کِ هؤثزتزیي راُ اس ثیي ثزدى لغوتّبیی کِ دارای پبییيتزیي ارسػّبی
اعت ثِعَریکِ افشایؼ در  Cثِ کویٌِ ثزعذ.
 -2-2ضزیب حساسیت بزای فزکانس طبیعی
در تحلیل الوبى هحذٍد رفتبر دیٌبهیکی یک عبسُ را هیتَاى ثب هغئلِ ػوَهی
همذار ٍیضُ ثِصَرت راثغِ (ً )7وبیؼ داد [.]9
)

()7

(

 Kهبتزیظ عختی کلی M ،هبتزیظ جزم کلی ،فزکبًظ عجیؼی - jام ٍ
ثزدار هتٌبظز ثب اعت ٍ .اس عزیك راثغِ ( )8ثب ّن ارتجبط پیذا
هیکٌٌذ [.]9
()8
ثزای ثِ دعتآٍردى اعالػبت گزادیبًی هتغیزّبی عزاحی ضزٍری اعت کِ
ٍ  1درٍىیبثی هیؽَد .اعتفبدُ اس هذل
هصبلح را ثیي دٍ همذار
جزیوِ کزدى تَاًی ثزای هذل یبًگ ٍ هذل خغی درٍىیبثی ثزای درٍىیبثی
چگبلی یکی اس رٍػّبی هؼوَل درٍىیبثی هصبلح اعت .چٌیي عزاحی عجت
ثِ ٍجَد آهذى ًبپبیذاریّبی ػذدی هیؽَد .هؾکل اصلی ایي اعت کِ
ًغجتّبی ثغیبر ثبال ثیي عختی ٍ جزم ثزای همبدیز کن (سهبًی کِ تَاى
جزیوِ ثیؾتز اس یک ثبؽذ) عجت ایجبد هذّبی ارتؼبؽی هحلی هصٌَػی در
ًَاحی ثب چگبلی پبییي هیؽَد .یکی اس راُحلّب ثزای اجتٌبة اس چٌیي
ٍ
هؾکلی ثبثت ًگِداؽتي ًغجت ثیي جزم ٍ عختی سهبًـی کِ
ثِصَرت راثغِ ( )9اعت ].[9
()9

1

f

ثزدار ًیزٍ اعت .اًزصی

𝜌

)
)

(𝜌
(

𝜌 ٍ ثِ تزتیت چگبلی ٍ هذٍل یبًگ الوبىّبی تَپز اعت؛ ثٌبثزایي عزح
درٍىیبثی ثِصَرت راثغِ ( )10اعت [.]9
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بهینهسبزی دو جهتی تکبهلی

 -2روش

()1

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1396.17.4.48.4

ثْیٌِعبسی تکبهلی عبسُّب  1یکی اس رٍػّبی هؼوَل هَرد اعتفبدُ ثزای
ثْیٌِعبسی تَپَلَصی اعت .ایي رٍػ ًخغتیي ثبر در اٍایل دِّ  1990تَعظ
ؽی ٍ اعتیَى [ ]1ارائِ ؽذ .رٍػ یبدؽذُ الگَریتن عبدُ حذف هَاد ًبکبرآهذ
را دًجبل هیکٌذ .ثب ایي حبل ثبسیبثی هَادی کِ در ثْیٌِعبسی تکبهلی عبسُّب
سٍدتز اس هَػذ همزر حذف ؽذًذ هجبس ًیغت .در اٍاخز دِّ  1990ثْیٌِعبسی
دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب ثِػٌَاى ثْیٌِعبسی تکبهلی عبسُّب تَعؼِیبفتِ ارائِ
ؽذ [ .]2در ایي ًغخِ هَاد ثِعَر ّنسهبى هیتَاًٌذ حذف ٍ یب اضبفِ ؽًَذ.
راُحل ٍاثغتِ ثِ هؼ آى یکی اس هؼبیت ایي رٍػّب ثَد ،کِ ایي هغئلِ ثب
راُحلّبی هغتمل اس هؼ پیؾٌْبد ؽذُ تَعظ ّبًگ ٍ ؽی حل ؽذ [.]3
اٍاعظ دِّ  2000رٍػّبی عزاحی آهبری ٍ احتوبالتی در ثْیٌِعبسی
تَپَلَصی هؼزفی ؽذًذ کِ ثِػٌَاى ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت
اعویٌبى ؽٌبختِ هیؽًَذ .در عبلّبی اخیز هغبلؼِ ثز ثْیٌِعبسی تَپَلَصی
ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى تَعظ هؾبیخی ٍ ّوکبراى [ ٍ ]4پبتل ٍ چَی [ ]5ثب
در ًظز گزفتي هتغیزّبی تصبدفی ثِعَر فؼبل در حبل پیؾزفت اعت.
ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثِ رٍػ هجتٌیثز چگبلی ثزای
ًخغتیي ثبر تَعظ کبرهبًذا ٍ ّوکبراى[ ]6ارائِ ؽذً .غجت ثِ ثْیٌِعبسی
تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثب اعتفبدُ اس رٍػ هجتٌی ثز چگبلی،
کبرّبی کوی اس ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثب اعتفبدُ
ثْیٌِعبسی تکبهلی عبسُّب /ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب اًجبم ؽذُ
اعت .اعتفبدُ اس رٍػ لبثلیت اعویٌبى هزتجِ اٍل در ثْیٌِعبسی تَپَلَصی
ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى تَعظ کین ٍ ّوکبراى [ ]7ارائِ ؽذ .ثِ تبسگی یَ ٍ
ّوکبراى [ ]8ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثب رٍػ حذف
عخت ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب ثْجَدیبفتِ ثب اعتفبدُ اس دٍ رٍػ
پبعخ عغح ،رٍػ پبعخ عغح عٌتی ٍ رٍػ پبعخ عغح اعتبًذارد ثزای
هحبعجِ هؼیبر اعویٌبى ثب لبثلیت اعویٌبى هزتجِ اٍل هَرد هغبلؼِ لزار دادًذ.
ثْیٌِعبسی فزکبًظ در ثغیبری اس سهیٌِّبی هٌْذعی اس اّویت ثغیبری
ثزخَردار اعت .اگز فزکبًظ اعبعی عبسُ ًشدیک ثِ فزکبًظ تحزیک ثبؽذ
هوکي اعت پبعخ هخزة ایجبد ؽَد .ثیؾیٌِ رعبًذى فزکبًظ اعبعی عبسُ
جْت اجتٌبة اس اثز تؾذیذ هغلَة اعت .گبّی اٍلبت ثْیٌِعبسی فزکبًظ
هوکي اعت عبسُای ثب عختی کن تَلیذ کٌذ ،ثزای اس ثیيثزدى ایي ؽکل
ثْیٌِعبسی چٌذّذفِ ثزای ّز دٍ عختی ٍ فزکبًظ اعتفبدُ هیؽَد.
در ایي همبلِ ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثب در ًظز
گزفتي ّنسهبى عختی ٍ فزکبًظ عجیؼی اًجبم هیگیزد ٍ در آى اس یکی اس
جذیذتزیي رٍػّبی حذف ًزم ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب ثزای
ثْیٌِعبسی فزکبًظ ثْزُ گزفتِ هیؽَد .در ایي هغبلؼِ اس لبثلیت اعویٌبى
هزتجِ اٍل ثزای هحبعجِ لیذّبی احتوبلی ،هؼوَلتزیي رٍػّبی آًبلیش
لبثلیت اعویٌبى ثزای تمزیت تبثغ حبلت حذی اس رٍػ پبعخ عغح اعتبًذارد ٍ
ثزای افشایؼ دلت تمزیت تبثغ حبلت حذی اس رٍػ پبعخ عغح اعتبًذار
تکزاری اعتفبدُ هیؽَد .آًبلیش اجشای هحذٍد ثب اعتفبدُ اس اًغیظ اًجبم ٍ
هحبعجبت لبثلیت اعویٌبى ّنسهبى ثب فزایٌذ ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی
عبسُّب در هتلت صَرت هیگیزد.

حامذ محمذزادٌ ي محمذحسیه ابًالبشری
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) (𝜌

𝜌
)

+

(

()10

*

) (
(

)

 pفبکتَر تٌجیِ اعت .اس راثغِ ( )10هؾتمبت هبتزیظ جزم کلی
عختی کلی  Kثِصَرت راثغِ ( )11ثِ دعت هیآیذ ].[9

M

ٍ هبتزیظ

حامذ محمذزادٌ ي محمذحسیه ابًالبشری

هحیغی هؾکل اعت؛ ثٌبثزایي عزح فیلتز در هذل ثْیٌِعبسی دٍ جْتی
تکبهلی عبسُّب جذیذ هؼزفی هیؽَد.
پیؼ اس اػوبل عزح فیلتز ضزایت حغبعیت گزّی ثٍِعیلِ هیبًگیي
ضزایت حغبعیت الوبًی ثِ صَرت راثغِ ( )17تؼزیف هیؽًَذ [.]3
∑

()17
 mتؼذاد کل الوبىّبی هتصل ثِ گزُ -jام را ًؾبى هیدّذ.
الوبى - iام ٍ ثِصَرت راثغِ ( )18تؼزیف هیؽَد [.]3

()11
ٍ ثِ تزتیت هبتزیظ جزم ٍ عختی الوبى iام در سهبى تَپز اعت.
ثِ ؽکل راثغِ ( )12هیتَاًذ ثیبى
اس راثغِ ( )8حغبعیت فزکبًظ
ؽَد ].[9
)
+

()12

(

)

*

(

راثغِ ( )12ثب اعتفبدُ اس راثغِ ( )7ثِ ؽکل راثغِ ( )13عبدُ
])

()13

(

هیؽَد [.]9

[

)
)

اعت.
 kتؼذاد کل ًَدّب در دایزُ تَلیذؽذُ تَعظ
خغی اعت کِ ثِصَرت راثغِ ( )20تؼزیف هیؽَد [.]3
()20

)

∑

(

∑

(
(

)

ضزیت ٍسًی

(

) (ω

(

ضزیت حغبعیت ثزای الوبىّبی تَپز ٍ تَخبلی ثِ ؽکل راثغِ ( )15ثیبى
هیؽَد [.]9

)

(

)

()15

فبصلِ ثیي هزکش الوبى - iام ٍ گزُ - jام اعت.
ضزایت حغبعیت گزّی ثِ ضزایت حغبعیت الوبًی ّوَارؽذُ تجذیل
خَاّذ ؽذ .ثزای اًجبم ایي فزآیٌذ عزح فیلتز اعتفبدُ هیؽَد .عزح فیلتز
دارد کِ ثب تغییز هؼ تغییز ًویکٌذ .ضزیت حغبعیت
همیبعی ثب عَل
ثْجَدیبفتِ ثِ ؽکل راثغِ ( )19تؼزیف هیؽَد [.]3

(

{

 -5-2پایدارساسی در روند تکاملی
عزح فیلتز هیتَاًذ ثِعَر لبثلتَجْی هؾکل ٍاثغتگی ثِ هؼ را حل کٌذ.
ثب ایي ٍجَد هوکي اعت تبثغ ّذف ٍ تَپَلَصی هزثَعِ ّوگزا ًؾَد ثزای
ثْجَد ّوگزایی الگَریتن ضزیت حغبعیت ثِدعتآهذُ اس راثغِ ( )21ثب
ضزیت ثِدعتآهذُ اس تکزار پیؾیي هیبًگیي گزفتِ هیؽَد [.]3
()21

 -3-2ضزیب حساسیت بزای بهینهساسی چند هدفه

 -6-2حذف و اضافه المانها و معیار همگزایی

در ایي همبلِ ضزیت حغبعیت چٌذ ّذفِ ثِصَرت راثغِ ( )16ثزای پیذا
کزدى تَپَلَصی ثْیٌِ جْت هبکشیونعبسی عختی ٍ فزکبًظ عجیؼی ثِعَر
ّنسهبى تؼزیف هیؽَد کِ تزکیجی اس ضزایت حغبعیت ًزهبالیش ؽذُ عختی
ٍ فزکبًظ عجیؼی ٍ ،فبکتَرّبی ٍسًی ٍ ثِ تزتیت جْت ًؾبى دادى
اّویت عختی ٍ فزکبًظ عجیؼی اعت [.]10

پظ اس ایيکِ حغبعیتّبی اصالحؽذُ توبم الوبىّب هزتت ؽذًذ همذار
آعتبًِ ثزای حذف ٍ اضبفِ الوبىّب ثب تَجِ ثِ حجن ّذف چزخِ جبری تؼییي
هیؽَد .ػٌبصز تَپز ثب حغبعیتّبی کَچکتز اس حذ آعتبًِ حذف ٍ ػٌبصز
تَخبلی ثب حغبعیتّبی ثشرگتز اس آعتبًِ ثِ الوبىّبی تَپز اضبفِ هیؽًَذ.
آسهبیؼّبی ػذدی ًؾبى هیدّذ سهبًی کِ رفتبر الوبىّبی تَپز ٍ تَخبلی
ثبثت هیؽَد راُحل ّوگزا ثِ دعت هیآیذ .هزجغ ] [11ثزای جشئیبت حذف ٍ
اضبفِ الوبىّب ٍ هؼیبر ّوگزایی هیتَاًذ هفیذ ثبؽذ.

)

()16

ثِ تزتیت هبکشیون ٍ هیٌیون ضزیت حغبعیت ثزای عختی،
ثِ تزتیت هبکشیون ٍ هیٌیون ضزیت حغبعیت ثزای فزکبًظ

 -4- 2پدیده شطزنجی و وابستگی به مش
اصغالح ٍاثغتگی ثِ هؼ ثِ هؾکل ثِدعت آهذى تَپَلَصیّبی هختلف ثب
اعتفبدُ اس هؼّبی هتفبٍت اؽبرُ دارد .تکٌیکّبی هختلفی ثزای غلجِ ثز
هؾکل ٍاثغتگی ثِ هؼ ارائِ ؽذُ اعت هبًٌذ عزح فیلتز حغبعیت ٍ کٌتزل
هحیغی ،اهب در رٍػ کٌتزل هحیغی اًتخبة همذاری هٌبعت ثزای عَل
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نهسبزیتوپولوژیبراسبسقببلیتاطوینبى
 -3بهی 
در [ ]12ثْیٌِعبسی عزاحی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى هبًٌذ راثغِ ( )22ثب
لیذّبی احتوبلی ثزای در ًظز گزفتي ػذم لغؼیت در هتغیزّبی تصبدفی
راثغِعبسی هیؽَد.
) (
()22

)

کویٌِعبسی
(

) ( داهـٌِ ؽـکغت ٍ
) ( داهـٌِ ایـوي،
تبثغ حبلت حذی d ،هتغیزّبی لغؼی ٍ  Xهتغیزّبی تصبدفی اعت.

ثب لیذ
)

(

احتوبل
119
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ٍ
اعت.

ٍ
ٍ

(

)

(
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()14

()18

(

∑

()19

ثب جبیگشیٌی راثغِ ( )11در راثغِ ( ٍ )13ثب فزض ثزدار ٍیضُ ثب هبتزیظ
جزم کلی هزثَعِ ًزهبالیش ؽذُ حغبعیت -jاهیي فزکبًظ عجیؼی هیتَاًذ ثِ
ؽکل راثغِ ( )14ثیبى ؽَد ].[9
)

)

ضزیت ٍسًی

حامذ محمذزادٌ ي محمذحسیه ابًالبشری

بُیىٍسازی تًپًلًژی براساس قابلیت اطمیىان برای حذاکثرسازی َمزمان سختی ي فرکاوس

ؽکغت ّذف اعت .لیَد احتوبلی ًؾبى هیدٌّذ کِ احتوبل ؽکغت عیغتن
ثبیذ کَچکتز یب هغبٍی احتوبل ؽکغت ّذف ثبؽذ.
در ایي همبلِ لبثلیت اعویٌبى هزتجِ اٍل ثزای هحبعجِ احتوبل ؽکغت
اعتفبدُ هیؽَد .ایي رٍػ ثزاعبط هفَْم هؼیبر اعویٌبى کِ تخویٌی اس
احتوبل ؽکغت اعت ٍ اس عزیك اًتمبل هتغیزّبی تصبدفی اس فضبی تصبدفی
اصلی  Xثِ فضبی ًزهبل اعتبًذارد  ،Uتحت ایي ؽزط کِ تبثغ تَسیغ تجوؼی
ًزهبل اعتبًذارد  1هتغیزّبی تصبدفی پیؼ ٍ پظ اس اًتمبل یکغبى ثبلی ثوبًذ،
اًجبم هیگیزد.
هحبعجِ هؼیبر اعویٌبى  βثِ ؽکل راثغِ (ً )23ؾبى دادُ هیؽَد [.]13

Start

Finite element
modeling
Generating
experimental
points

Finite element
analysis

Obtain the limit
state function by
using SRSM

در تمزیت لبثلیت اعویٌبى هزتجِ اٍل احتوبل ؽکغت ثِصَرت راثغِ ()24
هحبعجِ هیؽَد [.]13
)

()24

(

Reliability
analysis

( Φتبثغ تَسیغ تجوؼی ًزهبل اعتبًذارد اعت.

Are the
constraints
?satisfied

Yes

End

mNo

Removing and
adding elements
: DTO
]Fig. 1 flowchart of DTO and RBTO based on BESO method [8
شکل ً 1وَدار درختی ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی ٍ ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت
اعویٌبى ثِ رٍػ ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب ][8
1000 kN
15 m

15

 -5هثبل
تیزی ثِ اثؼبد  30mدر  10mثِ ضخبهت  1mکِ در عَل دٍ لجِ کَتبُتزػ
دارای تکیِگبُ گیزدار در ًظزگزفتِ هیؽَدً .یزٍی  1000 kNثِ هزکش لجِ
ثبالیی ٍارد هیؽَد داهٌِ عزاحی ًؾبى دادُؽذُ در ؽکل  2ثِ 120⸱40
الوبى تٌؼ صـفحِای تمغـین ؽذُ ٍ خَاؿ هَاد

GPa

،E=200
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گبمهبیحلهسئله
 -4الگوریتنو 
ًوَدار درختی الگَریتن ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى در
ؽکل ً 1ؾبى دادُ ؽذُ اعت .ثزای افشایؼ ثبسدُ هحبعجبت تخویي اعویٌبى
ثب فزایٌذ ثْیٌِعبسی تَپَلَصی کَپل ؽذُ اعت.
گبمّبی حل هغئلِ ثِ ؽزح سیز اعت.
گبم اٍل :هذعبسی اجشای هحذٍد ٍ حل اجشای هحذٍد
گبم دٍم :هحبعجِ ضزیت حغبعیت عختی ٍ فزکبًظ ٍ تزکیت آىّب ثب
اعتفبدُ اس راثغِ ()16
گبم عَم :تزکیت هختلف هتغیزّبی تصبدفی ٍ هحبعجِ تغییز هکبى هبکشیون ٍ
فزکبًظ ثب اعتفبدُ اس اجشای هحذٍد
گبم چْبرم :تمزیت تبثغ حبلت حذی ثب اعتفبدُ اس رٍػ پبعخ عغح اعتبًذارد
گبم پٌجن :هحبعجِ هؼیبر اعویٌبى ثب اعتفبدُ اس راثغِ ()23
گبم ؽؾن :حذف ٍ اضبفِ الوبىّب
گبم ّفتن :تکزار گبمّبی اٍل تب ؽؾن تب رعیذى ثِ حل ثْیٌِ

10
m

𝜌

Cumulative distribution function

30 m

،

1

Fig. 2 Design domain

شکل  2داهٌِ عزاحی

عپظ افشایؼ فزکبًظ عجیؼی ًخغت ثِػٌَاى تبثغ ّذف ٍ حجن
ثِػٌَاى لیذ اًتخبة هیؽَد .ؽکل  5پیؾیٌِ تغییز هکبى هبکشیون ٍ فزکبًظ
عجیؼی اٍل را ًؾبى هیدّذ ٍ تَپَلَصی ًْبیی ثزای ایي حبلت در ؽکل 6
ًؾبى دادُ ؽذُ اعتّ .وبىعَر کِ هؾبّذُ هیؽَد ثب افشایؼ تکزار (کبّؼ
حجن) فزکبًظ ّوَارُ افشایؼ ٍ در ػَض تغییز هکبى در همبیغِ ثب حبلت
پیؾیي  350%افشایؼ دارد.
75%
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 υاعت ٍ .ؽؼبع فیلتز
ٍ
اعتفبدُ هیؽَد.
ٍ
اثتذا افشایؼ عختی ثِػٌَاى تبثغ ّذف ٍ حجن  75%ثِػٌَاى لیذ در ًظز
گزفتِ هیؽَد .ؽکل  3پیؾیٌِ تغییز هکبى هبکشیین ٍ فزکبًظ عجیؼی اٍل را
ًؾبى هیدّذ .تَپَلَصی ًْبیی ثزای ایي حبلت در ؽکل ً 4ؾبى دادُ ؽذُ
اعتّ .وبىعَر کِ هؾبّذُ هیؽَد ثب افشایؼ تکزار (کبّؼ حجن) فزکبًظ
عجیؼی اٍل اثتذا کوی افشایؼ ٍ پظ اس آى کبّؼ هییبثذ.
،

114

Calculating the
sensitivity
number for each
element

) (

()23

)

Finite element
analysis

حامذ محمذزادٌ ي محمذحسیه ابًالبشری

بُیىٍسازی تًپًلًژی براساس قابلیت اطمیىان برای حذاکثرسازی َمزمان سختی ي فرکاوس

فزکبًظ هجبس ثِ تزتیت ثزاثز

Fig. 3 The evolutionary history for the stiffness optimization

شکل  3پیؾیٌِ تکبهلی ثزای ثْیٌِعبسی عختی

هکبى هجبس ٍ
هیؽَد.
جذٍل  1همبدیزتغییز هکبى ،فزکبًظ ٍ حجن ًْبیی ثزای ضزایت ٍسًی
ٍ
هختلف آٍردُ ؽذُ ٍ کوتزیي همذار حجن ثزای حبلت
اعت؛ ثٌبثزایي در اداهِ همبلِ ایي همبدیز ثزای ضزایت ٍسًی
اًتخبة هیؽَد.
ؽکل  7پیؾیٌِ تغییز هکبى هبکشیون ٍ فزکبًظ عجیؼی اٍل را در سهبى
ًؾبى هیدّذ ٍ تَپَلَصی ًْبیی ثزای ایي حبلت در
ٍ
ؽکل ً 8ؾبى دادُ ؽذُ اعت .حجن ًْبیی  78%اعت .ایي حبلت تزکیجی اس
ٍیضگیّبی حبلت ثْیٌِعبسی عختی ٍ ثْیٌِعبسی فزکبًظ اعت.
0.05mm

ٍ

250rad/s

فزض

 -2-5بهینهساسی توپولوژی بزاساس قابلیت اطمینان
هذٍل یبًگ چگبلی ٍ همذار ثبر ثِػٌَاى هتغیزّبی تصبدفی ثب ٍاریبًظ
فزض هیؽَد.
همذار هیبًگیي ٍ
ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثِ ؽکل راثغِ ( )26ثیبى
هیؽَد.
10%

جدول  1همبدیز تغییز هکبى ،فزکبًظ ٍ حجن ًْبیی ثزای ضزایت ٍسًی هختلف
Fig. 4 Final topology considering only stiffness

for different

شکل  4تَپَلَصی ًْبیی ثب در ًظز گزفتي تٌْب عختی

Table 1 Displacement, frequency and volume
weighted factors

فزکبًظ

()mm

)(rad/s

0.0489

279

0.5

0.5

85

0.0484

264

0.25

0.75

86.81

0.0462

260

1

86.81

0.0472

265

حجن%
0.75

0.25

0

78.47

Fig. 5 The evolutionary history of the frequency optimization

شکل  5پیؾیٌِ تکبهلی ثْیٌِعبسی فزکبًظ

stiffness-frequency
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تغییزهکبى

Fig. 7 The evolutionary history of the
deterministic topology optimization

شکل  7پیؾیٌِ تکبهلی ثزای ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی عختی -فزکبًظ
شکل  6تَپَلَصی ًْبیی ثب در ًظز گزفتي تٌْب فزکبًظ

 -1-5بهینهساسی توپولوژی قطعی
ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی ثِ ؽکل راثغِ ( )25ثیبى هیؽَد.
کویٌِعبسی
ثب لیَد

()25
V

حجن،

تغییز هکبى ٍالؼی،

فزکبًظ عجیؼی اٍل اعت
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تغییز

Fig. 8 The final topology of the stiffness-frequency deterministic
topology optimization
شکل  8تَپَلَصی ًْبیی ثزای ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی عختی -فزکبًظ

111

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1396.17.4.48.4

Fig. 6 Final topology considering only stiffness
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.ثزای فزکبًظ ٍ عختی را دارد
 حجن ًْبیی تَپَلَصی ثِدعتآهذُ اس ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط.3
لبثلیت اعویٌبى ثزای ثزلزاری لبثلیت اعویٌبى کوی ثیؾتز اس
.ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی اعت
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 همبدیز هؼیبر اعویٌبى ثزای حجنّبی هختلف2 جدول
Table 2 Reliability index for different volumes
%حجن
1.5

4.03

88.75

2.33

2.85

87
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Fig. 9 The final topology of the stiffness-frequency reliability based
topology optimization

- تَپَلَصی ًْبیی ثزای ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى عختی9 شکل
فزکبًظ

کویٌِعبسی
ثب لیَد

(

)

)26(
 هؼیبر اعویٌبى اٍل هزثَط ثِ لیذ تغییز هکبى هبکشیین ثب2 ثزاعبط جذٍل
کبّؼ حجن کبّؼ ٍ هؼیبر اعویٌبى دٍم هزثَط ثِ لیذ فزکبًظ ثب کبّؼ
 ٍ در حذٍد2  ّزدٍ همذار ثشرگتز اس85.25% حجن افشایؼ هییبثذ در حجن
 تَپَلَصی ثْیٌِعبسی9  ؽکل. ثیؾتز اس ثْیٌِعبسی تَپَلَصی لغؼی اعت7%
.تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى را ًؾبى هیدّذ
جهگیری
  نتی-6
در ایي همبلِ ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ٍ ثْیٌِعبسی
تَپَلَصی لغؼی ثزاعبط ثْیٌِعبسی دٍ جْتی تکبهلی عبسُّب ثب اعتفبدُ اس
 ثِعَر کلی.تکٌیک ثْیٌِعبسی تَپَلَصی چٌذّذفِ هَرد اعتفبدُ لزار گزفت
.اس ایي هغبلؼِ هیتَاى ًتبیج سیز را اعتٌتبج کزد
 گبّی در ثْیٌِعبسی فزکبًظ اهکبى دارد عبسُای ثب عختی کن یب.1
. عبسُای ثب فزکبًظ پبییي تَلیذ ؽَد،ثزػکظ در ثْیٌِعبسی عختی
 ثْیٌِعبسی تَپَلَصی ثزاعبط لبثلیت اعویٌبى ثب اعتفبدُ اس ثْیٌِعبسی.2
ِدٍ جْتی تکبهلی عبسُّب تَاًبیی حل هغبئل ثْیٌِعبسی چٌذ ّذف
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