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 چكيده:

 
هاي فضاكار در برابر بارهاي ناشي از زلزله با استفاده از  هدف اين نوشتار، بيان اصول كلي طراحي بهينه سازه

باشد. در طراحي سازه ها عالوه بر مسايل فني و شرايط  روشهاي پيشرفته هوش مصنوعي يا محاسبات نرم مي
طراحي، مسايل اقتصادي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند. تعيين طرحي كه كمترين هزينه اجرايي را 

داشته باشد توسط روش هايي انجام مي پذيرد كه تابعي از پارامترهاي اقتصادي طرح را به عنوان تابع هدف 
انتخاب كرده و همزمان با ارضا شرايط طراحي، آن را حداقل مي نمايد. چنين عملياتي از نظر رياضي، 

 در كنار  اجزا تشكيل دهنده آنكهبا شكل هندسي خاص است اي  سازه فضاكارسازهبهينه سازي خوانده مي شود. 
 به وجود  رااي مستحكم و يكپارچه با ساختاري سه بعدي اجزا، شبكه اين يكديگر تكرار شده و با اتصال مكرر

 در جهات مختلف از استحكام هانيرودليل داشتن اشكال خاص هندسي و توزيع فضاكار به  هاي سازه آورند. مي
 بعلت استفاده از سيستم  هاسازه. در اين نوع از باشند سبك ميخوبي برخوردار بوده و در عين حال 

امروزه با توجه به استفاده روز . باشد  مي نسبت به سيستمهاي مشابه بيشترسرعت ساخت و نصب، ساختگي پيش
 در زمينه  زياديهاي  مهندسي، نوآوري هايافزارها در عرصه هاي فضاكار و با بوجود آمدن نرم هافزون از ساز

هاي فضاكار صورت گرفته به نحوي كه امروزه در دنيا شاهد محبوبيت روزافزون اين نوع  طراحي و ساخت سازه
 وزن كم، ،هاي بزرگ نهاپوشش ده در ها ها هستيم و اين محبوبيت ناشي از قابليت منحصر بفرد اين سازه سازه

هاي جديد در زمينه   نيازها و خواستهتوجه به از طرفي با .است و زيبايي خاص آنهسادگي توليد، سرعت نصب
 ساختگي و صنعت پيش رونق يافتناهميت بيشتري يافته و باعث ها  در اجراي پروژه عامل زمان ،مهندسي سازه

از طرف ديگر با توجه به اينكه در اكثر نقاط دنيا و بخصوص ايران، زلزله . ساخته شده است هاي پيش سازه
ها در  ها در برابر زلزله و بخصوص طرح بهينه سازه بعنوان يك مشكل اساسي مطرح است، بنابراين طرح سازه

برابر زلزله بيش از پيش مورد توجه مجامع علمي و مهندسي واقع شده است. با توجه به ويژگيهاي خاص و 
مياني، طراحي  ستون هاي بدون وسيع همچنين كاربرد وسيع و روزافزون سازههاي فضاكار براي پوشش فضاهاي

اهميت و كاربردهاي متنوع بهينه چنين سازههايي در برابر زلزله الزم و ضروري به نظر ميرسد. بعبارت ديگر 
اي آنها صورت گيرد. بدين منظور طراحي ايمن اين   لرزه اي در طراحي كند كه توجه ويژه ها ايجاب مياين سازه

  سازي انجام شود.  تواند با بكار گيري روشهاي مختلف بهينه ها ميسازه
اند، وليكن در زمينه طرح  اگرچه در زمينه آناليز و طراحي لرزه اي سازه ها، تحقيقات فراواني به انجام رسيده

بهينه در برابر زلزله، با توجه به تعداد و كيفيت مقاالت چاپ شده و طرحهاي پژوهشي انجام شده، مطالعات و 
اند. در ايران در زمينه آناليز و طرح بهينه سازه ها با روشهاي تقريبي، كه عالوه بر  پژوهشهاي اندكي انجام يافته



كاهش زمان محاسبات، باعث كاهش خطا در تحليل و طرح نهايي مي شود نيز ندرتاً كاري انجام شده است. در 
ها در مقابل زلزله با استفاده از تحليل تاريخچه زماني به دو  كشورهاي خارجي نيز در زمينه طرح بهينه سازه

دليل، مطالعات چنداني انجام نشده  است. اول آنكه محققاني كه در زمينه طرح بهينه كار مي كند كمتر در زمينه 
زلزله صاحب نظر هستند. ديگر آنكه طرح بهينه سازه ها در برابر زلزله چنان زمانبر است كه استفاده از روشهاي 

باشد و محققيني كه در اين زمينه  اي به جز استفاده از روشهاي تقريبي نمي معمول عمالً بي فايده بوده و چاره
 كار مي كنند بسيار اندكند.

هاي فضاكار معرفي شده و اصول طرح بهينه آنها در برابر زلزله با استفاده از روشهاي  در اين نوشتار، سازه
هاي عصبي و الگوريتمهاي فراكاوشي پرداخته خواهد شد. در بخشي ديگر  پيشرفته هوش مصنوعي مانند شبكه

با بيان اصول كلي تئوري موجكها به كاربرد آن در پردازش سيگنال زلزله و كاهش حجم محاسبات مربوطه 
 پرداخته خواهد شد.


