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ДОСЛІЖДЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В 

ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

У роботі пропонується використання генетичного алгоритму для вирішення завдань дискретної оптимізації 
контролюючих шарнірно-стержневих конструкцій. В більшості існуючих робіт оптимізація кородуючих шарнірно-
стрижневих конструкцій здійснювалася на безперервному безлічі змінних параметрів, що істотно ускладнювало їх 
безпосереднє застосування в техніці. В запропонованій постановці оптимізаційної задачі варійованими параметрами є 
не власне розміри профілей, а їх індекси в деякій матриці профілей, що зберігає розміри стандартних профілей різного 
типу (двотавр, швелер, рівнополичний та нерівнополичний кутники). Для запропонованого генетичного алгоритму 
обґрунтовується модель еволюції, розглядається принцип кодування хромососи і формування простору рішень. 
В результаті розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє визначати оптимальні параметри шарнірно-
стержневих конструкцій. 
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Проблема корозії металевих конструкцій 

має першочергове значення для промисловості. 
У багатьох її галузях, зокрема, в хімічній, 
нафтопереробній та металургійній, 
технологічні процеси вимагають використання 
робочих середовищ, агресивних по 
відношенню до конструкційних матеріалів. 
Наслідком впливу таких середовищ на 
елементи конструкції є корозійне зношення, 
тобто руйнування поверхневих шарів металу.  

Корозія призводить до погіршення робочих 
характеристик металоконструкцій: зменшення 
геометричних розмірів їх елементів і, 
відповідно, зниження носія можливостей 
конструкції. Ігнорування впливу агресивної 
середовища (АС) на етапі проектування може 
призвести до превентивного виходу 
конструкцій з ладу та пов'язаною з цим 
шкодою, як економічного, так, в ряді випадків, 
і екологічного характеру. 

Прикладами можуть бути елементи 
ректифікаційних установок, що працюють в 
атмосфері перегрітої (360-420 ° С), насиченої 
оксидами кислотообразуючих елементів пари, 
або об'єкти, що використовуються в 
металургійній промисловості на агрегатах пе-
ріодичної дії в контакті з травильними розчи-
нами температурою 65-75 ° С з концентрацією 
сірчаної кислоти 6-12%. Передчасний вихід з 
ладу подібних конструкцій може викликати 
зупинку технологічного процесу, приводячи до 
значних матеріальних збитків [1]. 

Поряд з вартістю зруйнованого металу і 
шкодою від передчасного виходу конструкцій з 
ладу, до основних видів втрат від корозії 

відноситься збиток, викликаний нераціональними 
конструкторськими рішеннями. Щоб уникнути їх, 
необхідні нові, більш досконалі методики 
проектування металевих конструкцій, призначених 
для експлуатації в агресивному середовищі. 

Аналіз літературних джерел показав, що в 
більшості існуючих робіт оптимізація 
кородуючих шарнірно-стрижневих конструкцій 
(ШСК) здійснювалася на безперервному безлічі 
змінних параметрів, що істотно ускладнювало їх 
безпосереднє застосування в техніці. Насправді 
ШСК виготовляються з прокатних профілів, 
розміри перетинів яких регламентуються 
державними стандартами. Тому змінними 
параметрами при розв’язанні оптимізаційної 
задачі повинні бути не розміри перерізів 
елементів ШСК, а типи і типорозміри профілів.  

В такій постановці оптимізаційної задачі 
варійованими параметрами є не власне розміри 
профілей, а їх індекси в деякій матриці 
профілей, що зберігає розміри стандартних 
профілей різного типу (двотавр, швелер, 
рівнополичний та нерівнополичний кутники). 
Відношення між різними типорозмірами 
профілей можна виміряти за порядковою 
шкалою, між різними типами – тільки за 
номінальною. Тому використання більшості 
класичних оптимізаційних методів вище 
нульового порядку не є можливим. Дана задача 
являє собою задачу дискретної оптимізації. 

Хоча оптимізація на основі дискретних 
математичних моделей в ситуаціях, коли вона 
не зводиться до «майже еквівалентної» безпе-
рервної оптимізації, зазвичай більш складна 
для розробки робастних обчислювальних мето-
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дів, сучасні приклади з інших областей демон-
струють перспективність її практичної реаліза-
ції з використанням методів еволюційного 
моделювання, зокрема, генетичних алгоритмів.  

Мета роботи, таким чином, полягає в 
дослідженні можливості використання гене-
тичних алгоритмів в задачах оптимізації 
шарнірно-стержневих конструкцій та розробці 
ПЗ для підвищення якості та достовірності 
конструкторських рішень при проектуванні 
конструкцій такого типу. 

На сьогоднішній день існує дуже багато 
програмних комплексів, таких як SCAD, 
ANSYS, SolidWorks Simulation, що дозволяють 
отримати рішення задачі НДС для широкого 
класу конструкцій. Однак, розробниками даних 
програмних комплексів, як правило, не була 
передбачена можливість використання їх як 
складових частин або окремих модулів в більш 
складних обчислювальних комплексах. 
Зокрема, використання більшості даних 
програмних комплексів для розрахунку 
кородуючих конструкцій неможливе. 

Тому автором пропонується розробка 
нового програмного забезпечення, заснованого 
на використанні генетичних алгоритмів для 
розв’язання задач дискретної оптимізації 
шарнірно-стержневих конструкцій. В наслідку 
використання генетичних алгоритмів для 

розв’язання задачі саме в дискретній 
постановці підвищується якість та 
достовірність конструкторських рішень при 
проектуванні ШСК, що працюють в умовах 
агресивних робочих середовищ. 

Основні положення побудови генетичних 
алгоритмів досить повно викладені, наприклад, 
в [2], тому нижче наводяться лише особливості 
алгоритму, способи формування простору 
рішень і кодування хромосоми, які 
використовуються в даній роботі. 

Фітнес-фукнція – об’єм конструкції, який для 
оптимального проекту повинен бути 
мінімальним. Таким чином, мінімізуючи фітнес-
функцію, ми мінімізуємо об’єм конструкції. 

Хромосома (аналог вектора змінних 
параметрів) являє собою множину індексів, що 
визначають положення розмірів перетинів в 
тривимірному масиві, де номер шару (тип 
перетину) визначається непарними індексами, 
номер рядка (типорозмір перетину) - парними.  

Таким чином, кількість генів (аналог 
варійованих параметрів) в хромосомі дорівнює 
2N, де N - кількість стрижневих елементів, 
оптимальні параметри яких потрібно 
визначити згідно з проектом конструкції, що 
підлягає оптимізації. На рис. 1 і 2 показано 
простір рішень оптимізаційної задачі і спосіб 
кодування хромосоми. [3] 

 

 

Рис. 1 – Простір розв’язків задачі Рис. 2 – Приклад кодування хромосоми 
 
Всього простір рішень включає в себе 40 

можливих стандартних профілів 4 типів і 10 
типорозмірів: двотавр (номера профілів 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33), швелер (номера 
профілів 10, 12, 14 , 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33), 
равнополочний кутник (номера профілів 8, 9, 
10, 11, 12.5, 14, 16, 18, 20, 25) і нерівнополичний 
кутник (номера профілів 9, 10 , 11, 12.5, 14, 16, 
18, 20, 22, 25). В залежності від переліку 
типорозмірів профілей, наявних на конкретному 
виробництві, де програма буде використову-

ватися, користувач (інженер-проектувальник) 
може додавати та вилучати з матриці профілей 
необхідні. 

Процедура декодування даних, що містяться в 
хромосомі, полягає в вилученні з матриці 
профілей значень, розташованих в тому шарі і 
рядку, номери яких відповідають парам генів. [3] 

Після аналізу різних можливих моделей 
еволюції, для реалізації при побудові генетичного 
алгоритму, що буде використовуватися в даному 
програмному засобі, було обрано модель 
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еволюції де Фріза, яка характеризується високою 
ймовірністю мутацій [4].  

У основі моделі еволюції де Фріза лежить 
моделювання соціальних і географічних 
катастроф, що призводять до різкої зміни видів 
і популяцій. Де Фриз, а також Ян Лотсі, У.Бетсі, 
В.Гольдшмідт, В.Курдюм відхиляли інтегруючу 
роль природного відбору, а в процесах появи 
мутацій бачили безпосередньо чинники 
видоутворення. Вони розвинули ідеї, за якими 
основним шляхом походження видів служать 
раптові скачки без попереднього накопичення 
кількісних змін в процесах еволюції.  

Іноді таку еволюцію називають еволюцією 
катастроф. Він проявляється орієнтовно один 
раз в декілька тисяч поколінь. Основна ідея 
його полягає у внесенні глобальних змін в 
генофонд на момент катастрофи. Таку 
еволюцію називають еволюцією де Фріза. [5] 

При реалізації генетичного алгоритму в 
даному ПЗ висока ймовірність мутацій приз-
водить до швидшої появи в популяції особин, 

що відповідають оптимальному проекту, та, як 
наслідок, до швидшого сходження алгоритму 
за відстанню Хемінга. При цьому можливість 
мутації була передбачена тільки для парних 
генів, що визначають розмір перетину, а не для 
непарних, що визначають його тип. Це пов’язано 
з тим, що одночасна мутація типів перетинів та 
повна зміна профілей призводить до занадно 
різкої скачкоподібної зміни фітнес-функції.  

В алгоритмі по результатам проведених 
чисельних експериментів були використані 
одноточковий оператор кросовера і оператор 
турнірного відбору. 

В результаті розроблено програмне 
забезпечення, яке дозволяє визначати оптимальні 
параметри шарнірно-стержневих конструкцій. 

Представлений методи є універсальним, 
тому його впровадження на ТОВ «Салфіт» 
може допомогти підняти точність 
розрахунків оптимальних параметрів 
шарнірно-стержневих конструкцій.
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Бурейко А.С.  
ИСЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ ШАРНИРНО-
СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В работе предлагается использование генетического алгоритма для решения задач дискретной оптимизации контролирующих 
шарнирно-стержневых конструкций. В большинстве существующих работ оптимизация корродирующих шарнирно-стержневых 
конструкций осуществлялась на непрерывном множестве переменных параметров, что существенно затрудняло их непосредственное 
применение в технике. В предложенной постановке оптимизационной задачи варьируемыми параметрами являются не собственно 
размеры профилей, а их индексы в некоторой матрицы профилей, что сохраняет размеры стандартных профилей различного типа 
(двутавр, швеллер, равнополочный и неравнополочный уголки). Для предложенного генетического алгоритма обосновывается модель 
эволюции, рассматривается принцип кодирования хромососы и формирования пространства решений. 
В результате разработано программное обеспечение, которое позволяет определять оптимальные параметры шарнирно-
стержневых конструкций. 
Ключевые слова: коррозия, дискретная оптимизация, оптимизационная задача, генетический алгоритм, модель эволюции 
 
Bureiko A. 
RESEARCH ON THE USE OF GENETIC ALGORITHMS IN THE OPTIMIZATION CHARACTERISTICS OF TRUSSES 
The paper proposes the use of a genetic algorithm for solving discrete optimization problems of controlling hinge-rod structures. In the 
majority of existing works, the optimization of corroding hinge-rod structures was carried out on a continuous set of variable parameters, 
which significantly impeded their direct application in engineering. In the proposed formulation of the optimization problem, the variable 
parameters are not the actual sizes of the profiles, but their indices in a certain matrix of profiles, which preserves the sizes of standard profiles 
of various types (I-beam, channel, equal-shelf and unequal-angles). For the proposed genetic algorithm, the evolution model is substantiated, 
the principle of coding chromososses and the formation of a decision space is considered. 
As a result, software has been developed that allows determining the optimal parameters of hinge-rod structures. 
keywords: corrosion, discrete optimization, optimization problem, genetic algorithm, model of evolution 


