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كدالة ىدف وتمثل تكمفة الخرسانة  كمفةأخذت دالة ال مستطيمة.التصميم األمثل لمصوامع الخرسانية المسمحة الدائرية و  مسألةتتناول ىذه الدراسة حل 
الكود  لمتطمبات اوطريقة تصميم المقاومة القصوى وفق نمر التحميل الوتكمفة الحديد التسميح وتكمفة القالب لمصومعة. ويستند صياغة المسألة عمى 

 تيدف األقصى في برنامج ماتالب. أخذمتضمنا فيو الخوارزمية الجينية والتقميل من ال ، ونفذت باستخدام برنامج ماتالبACI-313االمريكي 
مسافة الحرة وعمق القادوس و سمك الجدار و الأبعاد الصندوق و ارتفاع الصندوق مع لتمثيل متغيرات التصميم لصومعة مستطيمة خرسانية مسمحة 

الطويل وباإلضافة الى كميات حديد و سمك السقف و زاوية الميل لمقادوس لمضمع القصير و زاوية الميل لمقادوس لمضمع  الساند أبعاد الجسر
 السعةالتصميمية لمصومعة وقد تم التغيير في  السعةتمت دراسة آثار العديد من المعامالت وتشمل . التسميح لمجدار والقادوس و الجسر والسقف

من  لامع عالقة تقريبا شبو خطية في كلمصو  يةتصميمال السعةالعالقة بين التكاليف الكمية  ان مستطيمة ووجدال ودائرية الالتصميمية لمصومعة 
بشرط أن يكون ضمن الحدود المقبولة وارتفاع اجياد حديد التسميح التسميح، الخرسانة قميمة االجياد نوعية الخرسانة والحديد  األساليب المستخدمة.

 .اإلجمالية لمصوامعلب تؤدي إلى زيادة في التكمفة وقا التسميحيعطيان تصميما اقتصادي. كما أظيرت النتائج أن ارتفاع تكاليف الخرسانة والحديد 
بينما  اإلجمالية التكمفة زيادة إلى يؤدي الزلزالي التسارع معامل في الزيادة( 1) من أقل التسارع الزلزالي الزلزالي في حالة معامل الحمل يطبق عندما
االبعاد  تزداد الزلزالي التسارع معامل بزيادة وقد ستنتج .لمصومعة اإلجمالية التكمفة تقميل من إلى يؤدي( 1) من أكثر الزلزالي التسارع معامل يكون

 .الصومعة سوف ينخفض ارتفاع في حين لمصومعة االفقية
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Optimum Design of Silo Structures 

Abstract of Thesis: 

This study deals with the solution of the problem of optimal design of circular and rectangular reinforced 

concrete silos. The optimization problems are solved using genetic algorithms (G.A) and minimizing the 

maximum objective (fminimax) optimization method. The cost of silo is taken as the objective function, and 

represents the cost of concrete, steel, and formwork of the silos. The formulation of the problem is based on the 

elastic analysis and the ultimate strength design method according to ACI-313 code and it is carried out using 

Matlab software. The built in genetic algorithm and minimizing the maximum objective toolboxes of Matlab 

program were used to optimize the cost function of the circular and rectangular concrete silos. The effects of 

several parameters were studied. The relation between the total cost and the design capacity of the silos is found 

to be approximately linear relationship, in both optimization methods used. The effect of the grade of concrete 

and steel are also studied and it is found that using of concrete of low strength with high yield reinforcement 

steel is found to give an economical design. The results also showed that, the increasing of concrete, steel and 

formwork unit costs leads to increase the total cost of silos. When seismic load is applied, with acceleration 

coefficient (Sa/g) less than (1) the increase in acceleration coefficient (Sa/g) leads to increase the total cost while 

for the acceleration coefficient (Sa/g) more than (1) the increasing in acceleration coefficient (Sa/g) leads to 

decrease the total cost of the silo. It is also concluded that when the acceleration coefficient (Sa/g) increased the 

plan dimensions of silo will increase while the height of the silo will decreases. 



 


