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ABSTRACT.  

 

In an increasingly competitive construction industry, the need to optimize the resources use to 

have lower costs and a higher performance, is even and more necessary.  

Structural optimization methods have demonstrated to be effective in the optimal design of 

structures. Even though there is no effective connection to the market industry and there are 

only a few real world applications compared to their potential use. This can be associated to 

various factors such as difficulties in adapting and applying these algorithms to specific 

engineering design problems. The realization of a steel structure based on a more efficient 

design is not only due to the use of ductility resources of the structure and the materials, but 

also it results from a good design in the selection of an appropriate geometry respective to the 

best use of the material.  

In its basic concept, where optimization was born, in the field of the Operational Research, it 

can be described with the entirety of methods applied in finding the best solution under various 

conditions of limited resources. Optimization methods are necessary in the decision-making 

process in selecting the best combination of design variables. 

The first objective of this dissertation is the analysis of some optimization methods that have 

been most used in the structural size optimal design, with objective function the total weight 

of the structure. Some of the first applications in this field date in the 1960s by Lucien A. 

Schmit, a structural design professor at the Cleveland Institute of Ohio, who analyzed the non-

linear constrained optimization problem of elastic design of steel trusses. Next, with the new 

developments and researches in computer science, different algorithms have been developed, 

to have more efficient design procedures. There is no consolidated classification of these 

methods, but based on the way the algorithms searches for the optimal value, they can be 

divided in two groups: the deterministic methods based on analytical analysis and gradient 

approaches; and non-deterministic based on algorithms that mimic natural, physical, social, 

evolutionary or probabilistic phenomena.  

In this study it is chosen to be further analyzed the genetic algorithm (GA), and applied in the 

optimal design with objective function the total weight, of some constructive schemes 

composed by steel bars and beams with the support of the programming language MATLAB 

soft R2017a. The results obtained are compared with previous studies. 
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QËLLIMI I STUDIMIT. 

 

Në një industri të ndërtimit gjithmonë e më konkurente, është më e lartë nevoja e shfrytëzimit 

të burimeve për të realizuar ndërtime me kosto të ulët dhe me performance të lartë.  

Metodat e optimizimit strukturor, edhe pse nuk kanë gjetur ende një lidhje efikase me tregun e 

projektimit të strukturave, kanë rezultuar me eficiencë në zbatim. Përdorimi dhe aplikimi i tyre 

ka rezultuar i ulët për shkak të vështirësive lidhur me zbatimin e algoritmeve në problemet e 

vecanta inxhinierike. Projektimi dhe realizimi efficient dhe efikas i strukturave prej celiku nuk 

është rezultat vetëm i shfrytëzimit të burimeve plastike të duktilitetit të materialit dhe 

strukturave, por edhe i një përzgjedhje të një gjeometrie të duhur në shfrytëzimin më të mirë të 

burimeve në dispozicion.   

Në kuptimin e tij bazë matematikor, aty dhe ku optimizimi ka lindur, në fushën e Kërkimeve 

Operacionale, mund të përshkruhet me tërësinë e metodave që përdoren dhe zbatohen në 

gjetjen e zgjidhjes më të mirë, në kushtet e burimeve të kufizuara. Optimizimi përbën një 

metodë të nevojshme në procesin vendimmarrës në përzgjedhjen e kombinimit më të mirë të 

variablave projektuese.   

Në këtë temë disertacioni, do të analizohen disa prej metodave të optimizimit që kanë gjetur 

më shumë përdorim deri në ditët e sotme, me funksion qëllimi minimizimin e peshës totale të 

strukturës. Për herë të parë, këto metoda janë propozuar në projektimin e strukturave në vitet 

60’ nga Lucien A. Schmit, profesori i strukturave të Institutit të Cleveland-it, në Ohio. Me 

zhvillimin e njohurive dhe kërkimeve në komunitetin shkencor sot numërojmë disa grup 

metodash optimizimi, të përpiluara në formën e soft-eve të ndryshme. Nuk ekziston një 

kategorizim i mirëfilltë i konsoliduar, por bazuar në mënyrën e kërkimit të vlerave optimale, 

mund të ndahen në dy grupe: metodat deterministike bazuar në analiza analitike dhe në 

gradientë drejtues; dhe metodat jo-deterministike bazuar në algoritme që imitojnë sisteme të 

ndryshme natyrore, fizike, sociale, evolutive ose probabilitare.  

Algoritmi që do të përzgjidhet për vetë përdorimin e gjerë të tij është algoritmi gjenetik. Ai do 

të studiohet në analizën dhe projektimin optimal me funksion qëllimi peshën totale, të disa 

skemave konstruktive me shufra dhe trarë prej celiku, me ndihmën e gjuhës së programimit 

MATLAB soft R2017a.  

Rezultatet do të krahasohen me studime të mëparshme.  
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Kapitulli 1 

1. HYRJE NË OPTIMIZIMIN STRUKTUROR.  
 

Optimizimi në kuptimin e tij të përgjithshëm përfaqëson tërësinë e metodave matematikore dhe 

inxhinierike për maksimizimin ose minimizimin e një produkti-qëllimi të caktuar. Koncepti i 

gjetjes së zgjidhjes më të mirë, “best solution”, lidhet me arritjen e rezultatit maksimal ose 

minimal, në kushtet e burimeve të kufizuara. Mund të kemi optimizim në shfrytëzimin e 

materialeve, në optimizimin e kohës për prodhimin e një produkti të caktuar, në minimizimin 

e kostove si dhe raste të tjera. Këto metoda kanë gjetur një aplikim të gjerë në fusha të ndryshme 

të shkencës dhe inxhinierisë. 

Optimizimi në kuptimin bazë të tij, formuluar me gjetjen e rezultatit më të mirë për kushte të 

dhëna të problemit, mund të themi se është studiuar prej kohës së antikitetit nga shkencëtari 

dhe studiuesi Euklid, në gjetjen e distancës minimale nga një pikë përkundrejt një drejtëze. 

Deri në fund të viteve 50’, gjithashtu mund të përmenden zhvillime të mëtejshme në rend 

kronologjik: Gaspard Monge (1784) me Problemin Optimal të Transportit, në versionin 

kombinatorik; Fourier (1826) me konceptet e para të Problemit të Programimit Linear (LP), 

aplikuar në fushat e mekanikës si dhe në Teorinë e Probabilitetit; Cauchy (1847) me Metodën 

e Gradientit; si dhe G. Dantzig (1947), studiues në Institutin e Forcave Ajrore Amerikane, me 

Algoritmin Simpleks.  

Lufta e Dytë Botërore do të përbëjë një faktor të rëndësishëm për zhvillime të reja në fushën e 

optimizimit. Metodat e reja do të gjejnë fillimisht aplikime në menaxhimin e problemeve 

strategjike dhe veprimeve taktike në ushtri. Në periudha të mëvonshme aplikimet do të shtrihen 

në fusha të tjera të shkencave natyrore, ekonomike, inxhinerike, fizike, sociale e mjekësore. 

Yang [1], në botimin e tij në 2010, paraqet një këndvështrim të përgjithshëm të historisë së 

optimizimit. Më tej J.S. Arora [2], në “𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛” (ed.4, 2016), në 

një përqasje të qartë analitike, paraqet konceptet bazë të optimizimit, të aplikueshëm në 

problemet e inxhinierisë së projektimit strukturor, mekanik, aerospacial si dhe në tërësi në 

prodhimin industrial.   

Problemi i optimizimit strukturor konsiston në gjetjen e zgjidhjes optimale, për rritjen e 

eficiencës dhe efikasitetit në shfrytëzimin e burimeve, në terma të peshës së strukturës si dhe 

në minimizimin e kostove totale.  
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Procesi i projektimit optimal realizohet në mënyrë të automatizuar për gjetjen e një rezultati të 

përcaktuar nga disa funksione qëllimi dhe kushte projektimi: soliditet, qëndrueshmëri dhe 

zhvendosje, bazuar në Kodet e Projektimit. Në ndryshim, në projektimin konvencional, 

procedurat e përmasimit dhe të kontrollit kryhen nga vetë projektuesi deri në plotësim të 

kushteve të tij. Në këtë mënyrë, optimizimi strukturor lehtëson procesin e projektimit drejt 

përftimit të një rezultati optimal.  

1.1.Optimizimi matematikor. 

Optimizimi matematikor është një degë e matematikës, e cila studion teoritë dhe metodat për 

gjetjen e maksimumeve dhe minimumeve të një modeli matematikor. Modeli që ndërtohet, 

shprehet nëpërmjet një funksioni me disa variabla, me bashkësi përcaktimi të kufizuar 

nëpërmjet ekuacioneve ose mosbarazimeve të ndryshme. Nje problem i cfarëdoshëm 

optimizimi, paraqitet në formën e përgjithshme sipas (Eq). 1.1: 

(Eq). 1.1         {
𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 𝑓(�̅�)

�̅� ∈ 𝑋 𝑅𝑛
 

Ku:    x̅ - vektori i n-variablave ku ndërtohet funksioni,  

X - nënbashkësia e kufizuar e hapsirës ekludiane 𝑅𝑛 .  

Optimizimi matematikor, ka për qëllim përcaktimin e vektorit x̅ , që në respektim të bashkësisë 

së përcaktimit, minimizon ose maksimizon vlerën e funksionit të qëllimit. Në varësi të tipit të 

funksionit të qëllimit dhe të kushteve të projektimit kemi optimizim linear ose jo-linear.  

Funksioni i qëllimit.     𝐅(�̅�),  ku x̅ është vektori i variablave të dhëna dhe x̅ = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

Kushtet:  Të shprehur në formën e relacioneve matematikore: 𝐺𝑖(�̅�) ≥ 0; ku 𝑮𝒊(�̅�): 𝑹
𝒏 → 𝑅 

Problemi i optimizimit.  

(Eq). 1.2.    Max (min) 𝐹(�̅�);    Kushtet: 𝐺𝑖(𝑋) ≥ 0;  

Në zgjidhjen e problemeve të optimizimit matematikor njihet metoda grafike, metoda e 

algoritmit simpleks në formën e thjeshtë, duale, në numra të plotë etj.  

 

1.1.1. Problemi i përgjithshëm i programimit linear (LP). 

Problemi i përgjithshëm i programimit linear formulohet si vijon: 

FUNKSIONI I QËLLIMIT (linear) (Eq). 1.3: 

(Eq). 1.3  𝑭(�̅�) = ∑ 𝒄𝒊𝑥𝑖  
𝒏
𝒊=𝟏                        𝑀𝐴𝑋!    [𝑀𝐼𝑁] 

ku: 𝑭(�̅�)- funksioni objektiv;   𝒄𝒊- koefiecientë;   𝒙𝒊 – variablat që përcaktojnë funksionin;     

𝑭(�̅�) është i përcaktuar në bashkësine e vlerave të mundshme të 𝑥 ∈ 𝑋  𝑅𝑛,  
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KUSHTET. (kushte lineare që përcaktojnë bashkësinë e përcaktimit të variablave 𝑥𝑖) 

(Eq). 1.4.    {𝐴}[𝑥] ≥ [𝑏]            

Ku: {𝐴}, [𝑏] - matrica dhe vektori i vlerave të njohura të shprehjes matricore lineare të kufizimeve.   

 

 

LP është një problem standart optimizimi në të cilin funksioni në studim, kushtet e ekuacioneve 

dhe mosbarazimeve janë lineare.  

a. Optimumi arrihet në një numër të fundëm hapash. 

b. Numri i iteracioneve (ripërsëritjes) 1  së hapave është një vlerë e pranueshme dhe 

eficiente.   

c. Nuk kërkon matematikë të lartë në përpunimin e të dhënave.  

d. Përdoret shpesh si një hap i dytë i problemit të programimit jo-linear, pas linearizimit 

të kushteve të problemit.   

Problemi zgjidhet në rastin për dy variabla bazë me metodën grafike, ose për më shumë variabla 

me algoritmin simpleks 2. Ai mund të shtrohet në formën e thjeshtuar dhe atë duale. Në Aneksin 

1, është dhënë një shembull duke aplikuar metodën grafike të zgjidhjes, ndërsa në Aneksin 2 

duke aplikuar algoritmin simpleks.  

 

1.2.Optimizimi strukturor. 

Bazuar në literaturën e analizuar, është vërejtur se problemi i optimizimit strukturor mund të 

konsiderohet si një gërshetim midis disa fushave shkencore dhe inxhinierike: optimizim 

matematikor (ose njohur ndryshe kërkimet operacionale), analiza dhe projektimi i strukturave 

si dhe programimi informatik për përpilimin dhe zbatimin e procedurës optimizuese. 

Optimizimi strukturor mund të trajtoj projektimin në disa shkallë të tij: topologji, formë ose 

përmasë. Funksion qëllimi mund të jetë: pesha totale e strukturës, energjia e deformimit, 

kostoja e realizimit të strukturës etj. Kushtet e problemit mund të jenë kushte gjeometrike, 

rezistence, qëndrueshmërie ose zhvendosjesh.  

Duke zbatuar optimizimin strukturor, me vendosjen e kushteve fillestare, mund të gjendet 

struktura optimale mes disa alternativave të mundshme.  

 
1 Në literaturën ndërkombëtare termi është i njohur gjerësisht me emërtimin “iteration” dhe nënkupton ripërsëritje 

të hapave të një procesi të caktuar.  

2 Algoritmi simpleks është një nga algoritmet më të njohura në studimin e problemeve të programimit linear. 

Konsiston në një seri hapash të dhënë përgjithsisht në formë tabelare, të cilat përfaqësojnë dhe zgjidhjet optimale 

potenciale të problemit. [80]  
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Një bllok-skemë e përgjithshme e problemit të optimizimi strukturor, si dhe e hapave që ndiqen 

jepet në Fig. 1.1.  

Një formulim i vecantë i problemeve të optimizimit është ai me më shumë se një funksion 

qëllimi, i shprehur nëpërmjet një vektori funksionesh: (f1(x,y), f2(x,y), ... ,fl(x,y)). Problemi që 

shtrohet kërkon zgjidhjen që optimizon njëkohësisht të gjitha funksionet, dmth. kërkon një 

optimum “Pareto” 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Një diagramë e skematizuar e problemit të optimizimit strukturor. 

 

1.3.Hyrje në algoritmet e optimizimit strukturor.  

Problemet e optimizimit mund të jenë me funksion qëllimi dhe kushte të tipit linear ose jo-

linear. Problemet lineare mund të zgjidhen me metodën grafike ose algoritmin simpleks. 

 
3 Në optimizimin e Pareto-s (x*,y*), vlera e kërkuar është zgjidhja e cila gjen optimumin e shumëfishtë, dmth. nuk 

ekzistojnë cifte të tjerë në mënyrë të tillë që të plotësojnë kushtet dhe të përmirësojnë më tej rezultatin: 

𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑓𝑖(𝑥
∗, 𝑦∗)   𝑝ë𝑟 𝑐𝑑𝑜 𝑖 = 1,2,… , 𝑙; 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) < 𝑓𝑖(𝑥

∗, 𝑦∗)   𝑝ë𝑟 𝑡ë 𝑝𝑎𝑘𝑡ë𝑛 𝑛𝑗ë  𝑖 ∈ {1,2,… , 𝑙} 

Për të përftuar një optimum Pareto të shumëfishtë studiohet një funksion qëllimi, që është kombinim linear i disa 

funksioneve të qëllimit.    

∑𝑤𝑖𝑓𝑖(𝑥, 𝑦)

𝑙

𝑖=1

 

ku 𝑤𝑖 ≥ 0 për 𝑖 = 1,… , 𝑙 janë faktorët peshë që kënaqin barazimin ∑ 𝑤𝑖 = 1 
𝑙
𝑖=1  

 

Projekti 

kandidat 

BLLOKSKEMA E PROBLEMIT TË OPTIMIZIMIT STRUKTUROR 

Përzgjedhja e 

Algoritmit 
Procedura e projektimit optimal 

Kërkesat 

funksionale 

Projekti 

fillestar 

Kritere të Analizës dhe Projektimit Strukturor 

Projekti OPTIMAL 

A plotësohet 

kriteri optimal? 

JO 

PO 

FILLO 
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Problemet me kushte jo-lineare, sikundër janë dhe shumica e problemeve që shtrohen në 

projektimin strukturor kërkojnë procedura të vecanta algoritmike.   

Punimet e para shkencore për optimizimin strukturor bazuar në Kirsch [3], datojnë në 1890 me 

studimet e 𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙-it si dhe në 1904 me Mitchell-in, për projektimin me minimizim peshe 

për struktura të tipit kapriatë metalike. Zhvillime të mëtejshme do të vazhdojnë gjatë Luftës së 

dytë Botërore, me problemin e minimizimit të peshës së avionëve dhe komponentëve 

strukturorë, me kushte të qëndrueshmërisë. Schmit [4], profesor i strukturave në Institutin e 

Cleveland-it në Ohio, në 1960, do të jetë ndër të parët që do të ofrojë një formulim të plotë të 

përdorimit të metodave të programimit matematikor në zgjidhjen e problemit me kushte jo-

lineare në projektimin elastik të strukturave me disa kushtesh ngarkimi. Metodat e para të 

optimizimit do të njihen me programimin matematikor, të bazuar në analiza analitike dhe 

gradient optimizues.  

Bazuar në studimin e Hasancebi [5], dhe mënyrës sesi algoritmi tenton drejt zgjidhjes optimale, 

klasifikimi i këtyre metodave, kryhet në dy grupime: metoda tradicionale dhe moderne.  

Grupi i parë i metodave tradicionale është i tipit deterministik dhe konsiston në ripërsëritjen e 

vazhdueshme të hapave, sipas një procedimi analitik të zgjidhjes së problemit, duke filluar nga 

një vlerë fillestare X. Popullatat e gjeneratave pasardhëse përllogariten në bazë të vlerave të 

funksionit të qëllimit, duke përmirësuar vazhdimisht funksionin e qëllimit. Hapat përsëriten 

derisa nuk mund të kemi një përmirësim të mëtejshëm të zgjidhjes. Kombinimi i përftuar 

optimal është unik. Një përmbledhje me aplikime praktike të metodave kryesore deterministike 

me skema strukturore me shufra dhe trarë është përgatitur nga Kirsch [3] në 

“𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠” (ed.1993).  

Grupi i dytë i metodave moderne është i tipit jo-deterministik. Parimi kryesor është ndërtimi i 

algoritmeve të cilët imitojnë proceset e fenomeneve të ndryshme natyrore, fizike, evolutive ose 

sociale, duke gjeneruar popullata të përmirësuara nisur nga një popullatë fillestare, përkundrejt 

një funksioni përzgjedhje. Këto njihen edhe si metoda të bazuara në popullata të tipit meta-

heuristik. Zgjidhja e problemit nuk është unike, është afërsisht optimale dhe gjenerohet bazuar 

në disa parametra të vendosur a priori ndaj algoritmit. 

Këto metoda vlerësohen përgjithsisht në terma të përformancës në lidhje me eficiencën dhe 

efikasitetin, përcaktuar respektivisht nga shfrytëzimi minimal i burimeve në dispozicion për 
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arritjen e qëllimit të kërkuar si dhe nga aftësia për gjetjen e zgjidhjes më të mirë të mundshme, 

për kushtet e dhëna të problemit.   

Shumica e studiuesve të optimizimit strukturor (Vanderplaats [6], Bontempi [7], Hedengren 

[8] etj.), bien dakord se metodat deterministike rezultojnë tendencialisht më eficiente në terma 

të iteracioneve të nevojshme por më pak efikase në terma të gjetjes së zgjidhjes më të mirë, 

duke qenë se mund të bien në “kurthet” e minimumeve lokale. Në të kundërt, metodat jo-

deterministike kërkojnë në një hapësirë më të madhe vlerash të mundshme, janë të vlefshëm 

edhe për mjediset jo-konvekse, kanë një saktësi më të lartë në gjetjen e vlerës optimale; por 

mund të kërkojnë një numër më të madh veprimesh për gjetjen e zgjidhjes optimale.  

Një tjetër aspekt i këtyre algoritmeve është numri i variablave që ato mund të trajtojnë, për të 

garantuar eficiencën dhe efikasitetin e kërkuar. Për disa algoritme, me rritjen e numrit të 

variablave këto parametra mund të bien. Duke filluar nga vitet 60’, metodat e para të 

optimizimit mund të punonin vetëm në disa variabla. Gradualisht ky numër është rritur 

eksponencialisht duke arritur deri në ditët e sotme në disa qindra mijë variabla. (Fig. 1.2) 

 

Fig. 1.2. Nr. i variablave projektuese përgjatë viteve, nga Vanderplaats [6] 

 

1.4.Tre grupet kryesore të optimizimit: përmasë, formë dhe topologji. 

Në varësi të përqasjes së problemit kemi tre grupe kryesore të optimizimit strukturor:  

1. Optimizimi strukturor përmasor: Përmasim optimal i seksioneve përgjatë gjatësisë së 

elementit, trashësisë së elementëve bidimensional dhe në përgjithsi mbi cdo parametër 

që ka të bëj me një përmasë të caktuar të strukturës. (Fig. 1.3.a) 
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2. Optimizimi strukturor i formës: Përfaqëson gjetjen e kufijve të materialit të elementit 

strukturor në të cilin ruhet vazhdimësia e elementit dhe nuk krijohen kushte kufitare të 

reja por përcaktohen kufijtë optimal të materialit. (Fig. 1.3.b) 

3. Optimizimi topologjik: Përfaqëson optimizimin për topologjinë që duhet të ketë 

struktura e dhënë, sesi duhet të jetë i shpërndarë materiali në strukturë dhe numrin e 

hapjeve të tij. (shih.Fig. 1.3.c).  

 

 

 

 

Fig. 1.3. Skematizim i problemit të optimizimit [9] (a. përmasor, b.forme dhe c.topologjik) 

 

Fig. 1.4. Optimizim topologjik i kontraventimeve të një strukture prej celiku [10] 

a. 

b. 

c. 



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

20 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

Problemi i optimizimit topologjik mund të jetë një problem paraprak i atij të formës dhe më tej 

atij përmasor. Ling [11] dhe Mijar [10], kanë studiuar dhe më tej shtruar problemin e 

optimizimit topologjik të kontraventimeve të konstruksioneve të celikut. Vërehet qartë në dy 

shembujt dhënë në Fig. 1.4 sesi gjenerohet forma dhe përmasa duke filluar nga topologjia e 

përgjithshme e strukturës.  

Në varësi të tipit të variablave të aplikuara në problemet e optimizimit kemi:  

a. Optimizim me variabla diskretë.  

Optimizimi me variabla diskrete përbën një problem tipik të projektimit. Ai konsiston në 

studimin e projekteve optimale ku variablat mund të marrin vlera nga një bashkësi përcaktimi 

me numër të fundëm elementësh. Psh. në rast të një optimizimi përmasor të një kapriatë 

metalike, seksionet e elementëve projektohen me profile tregtare të standartizuara. Kjo do të 

thotë se vlerat e panjohura të sipërfaqeve të seksioneve të elementëve mund të marrin vetëm 

vlera të përcaktuara nga një bashkësi e dhënë diskrete. 

b. Optimizim me variabla të vazhduara.  

Optimizimi me variabla të vazhduara, në ndryshim nga ai diskret, kërkon projektin më të mirë 

optimal, bazuar në variabla të cilat mund të marrin vlera nga një bashkësi përcaktimi e 

vazhduar; psh. në këtë rast variabla mund të jetë një distancë, sipërfaqe etj. Variablat e 

vazhduara gjenden të aplikuara më gjerësisht nga algoritmet deterministike, ndërsa ato diskrete 

nga algorimet jo-deterministike, për shkak të mënyrës së gjetjes së zgjidhjes optimale.   

1.5.Problemi i optimizimit përmasor.   

Shtrimi dhe zgjidhja e problemeve të optimizimit përmasor mund ndahet në dy grupime: 

Probleme që shtrohen në disa variabla dhe që mund të zgjidhen me njohuri bazë matematikore 

dhe inxhinierike si dhe Probleme me më shumë variabla, në të cilët lind nevoja e aplikimit të 

algoritmeve optimizues bazuar në Teoritë e Kërkimeve Operacionale. Më poshtë janë dhënë 

shembuj të analizuar nga Christensen [9] për probleme në dy variabla me kushte të kombinuara 

rezistence, zhvendosje ose qëndrueshmërie.  

Në rastin e një skeme me dy shufra me kushte të rezistencës secila me seksion A, modul 

elasticiteti E dhe gjatësi L, ku aplikohet një forcë F me kënd α me horizontalen  0 ≤ 𝛼 ≤ 900, 

vlerësohen drejtpërdrejt zgjidhjet optimale të problemit (Fig. 1.5). Variablat projektuese janë 

sipërfaqet jo- negative të seksioneve: A1, A2  ≥ 0.  

Funksioni i qëllimit është funksioni i peshës minimale:  

(Eq). 1.5.             𝐹(𝐴1, 𝐴2) = (𝐴1 + 𝐴2) ∗ 𝑑 ∗ 𝐿  ,          ku 𝑑 - dendësia e materialit.  
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Fig. 1.5. Skemë me dy shufra [9] 

Duke patur si kusht vetëm sforcimet, psh. një vlerë kufitare f0 atëherë projekti optimal për 

seksionet jepet drejtpërdrejt me shprehjet (Eq). 1.6: 

(Eq). 1.6.   𝐴1 ≥
𝐹 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑓0
;        𝐴2 ≥

𝐹 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑓0
   ; 

Për të njëjtën skemë, por duke shtuar kushtet e qëndrueshmërisë, formulimi i funksionit të 

qëllimit 𝐹(𝐴1, 𝐴2) mbetet i njëjtë. Ajo që ndryshon janë kushtet shtesë të qëndrueshmërisë, por 

pa komplikime në gjetjen e zgjidhjes optimale (shih. Christensen [9]).  Struktura është 

qartësisht statikisht e caktuar për nga ngarkimi.  

Duke shtuar kushtet e zhvendosjeve (𝛿 ≤ 𝛿𝑜), ndodh një kombinim i variablave në kushtet e 

problemit dhe lind nevoja e aplikimit të një procedure optimizimi sikundër është metoda 

grafike (Aneks 2 dhe Christensen [9]). Nga kryerja e veprimeve rezulton zgjidhja (Fig. 1.6, 

(Eq). 1.7): 

(Eq). 1.7.  

𝑥1
∗ =

√3

7
;  𝑥2

∗ =
√3

7
;      

  𝐴1
∗ =

14𝐹

√3𝑓0
≈
8.1𝐹

𝑓0
;   𝐴2

∗ =
7𝐹

𝑓0 
; 

 

 

 

Fig. 1.6.   Zgjidhja me metodën grafike [9] 

 

Vendosja e kushteve të zhvendosjeve sjell kombinim të variablave projektuese si dhe ndërtimin 

e problemeve jo-linearë të optimizimit. Në rastin kur numri i variablave projektuese është i 

ulët, është e mundur që të aplikohen metodat bazë të optimizimit.  

Me përcaktimin e variablave projektuese, formulimin e funksionit të qëllimit dhe kushteve të 

problemit është e mundur të procedohet në mënyrë analitike ose grafike drejt zgjidhjes optimale 

të problemit.   
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Kapitulli 2 

2. ALGORITME DETERMINISTIKE TË OPTIMIZIMIT. 
 

Me rritjen e kompleksitetit të strukturës, numrit të variablave dhe jo-linearitetit të funksionit të 

qëllimit dhe kushteve të problemit, për zgjidhjen e problemeve të optimizimit, mund të 

zbatohen disa procedura të tipit algoritmik. Kërkimi i vlerës optimale mund të kryhet në një 

mjedis të kushtëzuar ose të pakushtëzuar. Problemi i projektimit strukturor është gjithmonë një 

problem i kushtëzuar nga kërkesat funksionale, burimet në dispozicion dhe nga kodet e 

projektimit.  

Edhe pse nuk ekziston deri më sot një ndarje e mirëfilltë në kategori të caktuara e algoritmeve 

optimizues, autorë të ndryshëm kanë kryer kategorizime, në varësi të funksionimit të tyre. Një 

klasifikim i përgjithshëm që do të ndiqet në këtë studim, kryen një ndarje të metodave në 

tradicionale ose deterministike dhe moderne ose jo-deterministike: 

a. Metoda tradicionale (deterministike).  

Metodat deterministike ofrojnë zgjidhje optimale bazuar në procedime analitike. Mund të 

përmendim këtu disa prej tyre: 

i. Metodat e Programimit linear - "Linear Programming "(LP),  

ii. Projektimi sipas Sforcimeve Kufitare -“Fully Stressed Design (FSD)”  

iii. Projektimi sipas Zhvendosjeve Kufitare - “Fully Displacement Design" (FDD),  

iv. Metodat e Kriterit Optimal Kuhn-Tucker - “Kuhn Tucker Optimality Criteria (OC),  

v. Programimi Linear Sekuencial - “Sequential Linear Programming (SLP)”  

vi. Projektimi Plotësisht i Kushtëzuar - “Fully Constrained Design” (FCD)  etj. 4 

 

b. Metoda moderne (jo-deterministike).  

Metodat moderne kërkojnë vlerën optimale bazuar në imitimin e proceseve natyrore, fizike, 

sociale ose evolutive. Disa prej algoritmeve më të njohur janë:  

i. Algoritmet Gjenetike - “Genetic Algorithms” (GA),  

ii. Strategjitë evolutive - "Evolution Strategies"(ES),  

iii. Ftohja e Simuluar - "Simulated Annealing" (SA),  

 
4 Përkthimet në shqip të emërtimeve të metodave nuk i referohen literaturave të tjera në shqip, por janë propozime 

të autorit. 
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iv. Optimizimi me Tufat Inteligjente - "Particle Swarm Optimization" (PSO),  

v. Kërkimi Tabu - Tabu Search (TS),  

vi. Kolonitë inteligjente të milingonave - Ant Colony Optimization (ACO),  

vii. Kërkimi i Harmonisë Perfekte - Harmony Search Algorithm  (HS),  etj. 

 

2.1.Problemi i pakushtëzuar i optimizimit. 

Mund të themi në përgjithsi se problemet e optimizimit mund të ndahen bazuar në tipin e 

kushteve të aplikuar në: 

a. Problemet e kushtëzuar të optimizimit - “Constrained Optimization Problem”  

b. Problemet e pakushtëzuar të optimizimit - “Unconstrained Optimization Problem”.  

Minimumi i pakushtëzuar i një funksioni f(x) sipas Kirsch [3], është vlera 𝑥0, për të cilën, për 

cdo vlerë të x-it, në bashkësinë e vlerave të lejuara, vlen se: 

𝑓(𝑥0) ≤ 𝑓(𝑥) 

Funksioni f(X) sipas shpërndarjes kuadratike të Polinomit të Taylor-it jepet nga: 

𝑓(𝑥) = 𝑓∗ + ∇𝑓∗𝑇∆𝑥 +
1

2
∆𝑥𝑇𝐻∗∆𝑥  5 

ku vlerat e 𝑓∗, 𝛻𝑓∗𝑇 ,  dhe 𝐻∗ janë përllogaritur në pikën 𝑋0.  

Diferenca e vlerave të X-it, ∆𝑋, jep diferencën me minimumin në 𝑋0.  

∆𝑋 = 𝑋 − 𝑋∗ 

Diferenca e vlerave të funksionit ∆𝑓 në lidhje me minimumin jepen nga :  

∆𝑓 = 𝑓(𝑥) − 𝑓∗ 

Që të kemi minimum në pikën 𝑋∗, duhet që diferenca e vlerave të funksionit në cdo pikë të X, 

me vlerën që merr funksioni në minimum të jetë:   

∆𝑓 ≥ 0 

Diferenca e mësipërme shkruhet më tej:    

∆𝑓 = 𝑓(𝑥) − 𝑓∗ = ∇𝑓∗𝑇∆𝑥 +
1

2
∆𝑥𝑇𝐻∗∆𝑥 ≥ 0 

 

5 ∇𝑓𝑇 = {
𝑑𝑓

𝑑𝑥1
,
𝑑𝑓

𝑑𝑥2
, … . ,

𝑑𝑓

𝑑𝑥𝑛
} ;        𝐻 =

[
 
 
 
 
 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥1𝑑𝑥1
 …  

𝑑2𝑓

𝑑𝑥1𝑑𝑥𝑛
.
.
.

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑛𝑑𝑥1
 …  

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑛𝑑𝑥𝑛]
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Që të arrihet minimumi (lokal) duhet që ∇𝑓∗ = 0 dhe 
1

2
∆𝑥𝑇𝐻∗∆𝑥 ≥ 0, për cdo vlerë të x-it. 

Matrica hesiane 𝐻∗, është një matricë gjysmë-pozitive. 6 

Procesi algoritmik në zgjidhjen e Problemit të Minimumit të Pakushtëzuar.  

Për problemin e dhënë të studimit të funksionit f(X) me variabla x, procedura algoritmike e 

zgjidhjes është iterative, duke filluar nga një vlerë fillestare e x-it.  

{
𝑥 = 𝑥0

𝑥𝑞+1 = 𝑥𝑞 + 𝛼 𝑆𝑞
 

Ku:  𝑥𝑞 , 𝑥𝑞+1… variablat e problemit dhe 𝑆𝑞  - vektori drejtues drejt zgjidhjes optimale 

Vlera e funksionit në cdo iteracion jepet në funksion të koef. 𝛼 

𝑓(𝑥𝑞+1 ) = 𝑓(𝑥𝑞 + 𝛼 𝑆𝑞) = 𝑓(𝛼) 

 

Fig. 2.1. Kërkimi i vlerës optimale sipas drejtimeve ortogonale. [3] 

Gjatë iteracionit mund të ndodh që analiza të tentojë drejt një minimumi lokal dhe jo një global, 

në rastet kur mjedisi i bashkësisë së përcaktimit është jo-konveks. Për këtë arsye themi se 

metodat e bazuar në gradient kanë eficiencë të lartë, por mund të bien në “kurthin” e 

minimumeve lokale.  

Metodat e gradientit shfrytëzojnë vlerat e vektorit ∇𝑓(𝑥). Në formë grafike paraqitet ecuria e 

tij në shkallëzime në drejtime pingule drejt vlerës optimale (Fig. 2.1). 

Për të evituar kurthin e minimumeve lokale duke ruajtur arsyetimin sipas gradientëve, Fletcheer 

[12] propozoi metodën e gradientëve të kombinuar, “Coniugate gradient method”,  sipas 

hapave të mëposhtëm: 

 
6 Matrica është gjysmë-pozitive, kur vlerat e vektorit bazë të matricës janë jo-negative, dmth. elementët e matricës 

diagonale ekuivalente janë jo-negative.  
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a. Përllogaritet gradienti në një vlerë fillestare 𝑥0,    𝐺0 = ∇𝑓(𝑥0) 

b. Përllogaritet gradienti i kombinuar: 

(𝐸𝑞). 2. 1.            

{
 
 

 
 

𝑥𝑞+1 = 𝑥𝑞 + 𝛼
∗  𝑆𝑞

𝑆𝑞 = − 𝐺𝑞 +
 𝐺𝑞

𝑇  𝐺𝑞

 𝐺𝑞−1
𝑇  𝐺𝑞−1

𝐺𝑞 = 𝛻𝑓(𝑥𝑞)

𝑆𝑞−1 

c. Ripërsëriten hapat derisa nuk kemi përmirësim të vlerës së funksionit të qëllimit.  

Gradienti i kombinuar nuk kërkon vlerën optimale sipas drejtimeve orthogonale, por në 

drejtime të tjera. Në këtë mënyrë edhe në rast të mjediseve jo-konvekse, algoritmi mund të 

kërkojë në një mjedis më të gjerë vlerash të mundshme.  

 

2.2.Problemi i kushtëzuar i optimizimit “Constrained Optimization Problem”. 

Problemi i projektimit optimal strukturor përbën gjithmonë një problem të kushtëzuar, ndaj dhe 

studimi do të përqëndrohet në këtë tipologji problemesh.  

Ndër metodat e para të njohura në programimin jo-linear të kushtëzuar është ajo e drejtimeve 

të lejuara - “Method of feasible directions”, propozuar nga Zoutendijk [13]. Kjo metodë është 

e vlefshme kur ekzistojnë funksionit i qëllimit dhe kushtet e problemit janë të derivueshëm. 

Vektori drejtues 𝑆𝑞  dhe madhësia 𝛼, duhet të plotësojnë kushtin:   

𝑥𝑞+1 = 𝑥𝑞 + 𝛼 𝑆𝑞  

Në vlerësimin e vektorit drejtues:  

a. Drejtimi duhet të jetë me mbërritje brenda “zonës së lejuar” 7, të kushteve të problemit, 

plotësuar nga mosbarazimi:  𝑆𝑇∇𝑔𝑗 < 0 

b. Drejtimi duhet të jetë i shfrytëzueshëm dmth. në plotësim të: 𝑆𝑇∇𝑓 < 0 

Drejtimi i pranuar i zgjidhjes optimale jepet nga sistemi i mosbarazimeve: 

(Eq). 2.2.    𝛽 → 𝑚𝑎𝑥;     𝑆𝑇𝛻𝑔𝑗 + 𝜃𝑗𝛽 ≤ 0   𝑗 = 1,… , 𝐽;   𝑆𝑇𝛻𝑔𝑗 + 𝛽 ≤ 0;  −1 ≤ 𝑆 ≤ 1 

Iteracioni përfundon kur gjendet zgjidhja optimale. Grafikisht kërkimi jepet në  

Fig. 2.2. 

 
7 Zona e lejuar përfaqson bashkësinë e të gjitha vlerave të mundshme që mund të marr funksioni. Në rastin  e 

problemeve në dy variabla, kjo mund të paraqitet grafikisht si një siperfaqe e kushtëzuar në plan nga një seri 

grafikësh; ndërsa në rastin e përgjithshëm për 𝑛 > 2 variabla të pavarura algjebrike, mund të themi se paraqitja 

realizohet nëpërmjet konceptit të  “simpleksit” n–dimensional (ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑒𝑛.𝑤𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎. 𝑜𝑟𝑔/𝑤𝑖𝑘𝑖/𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Simplex
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Fig. 2.2. Përcaktimi i drejtimit të pranueshëm [3] 

2.3. Hyrje në metodat deterministike.   

Metodat deterministike janë zhvilluar duke filluar nga vitet 60’ dhe vazhdojnë edhe sot të 

propozohen formulime të reja të përmirësuara. Ato bazojnë funksionimin e tyre në analiza 

matematikore të cilat cojnë drejt gjetjes së një zgjidhje të vetme optimale. Në këtë studim janë 

evidentuar tre nëngrupime kryesore deterministike: metodat e Programimit Matematikor - 

“Mathematical Programming” (MP), ato të Kriterit Optimal – “Optimality Criteria” - (OC) 

dhe metodat e bazuar në gradient.  

Ndryshimi i parë, qëndron në faktin se në grupimin e parë (MP), kemi të bëjmë me metoda 

të cilat funksionojnë bazuar në një përqasje të tipit analitik dhe mundësojnë kryesisht zgjidhjen 

e problemeve të optimizimit në disa variabla dhe që kanë një minimum të vetëm. Kjo gjendje 

rrallëherë ndodh në projektimin strukturor, pasi përgjithsisht këto probleme janë më 

komplekse, duke bërë që në mjedisin e vlerave të mundshme, mund të gjejmë një minimum 

global por disa lokal. Në këtë grupim, metodat më të njohura janë: programimi linear, 

kuadratik, konveks, diskret dhe stokastik [14].   

Në ndryshim, grupimi i dytë lejon trajtimin e problemeve të optimizimit me numër të lartë 

variablash. Këto algoritme do të zhvillohen fillimisht në vitet 70’ nga studiuesi Venkayya [15]. 

Dy përqasjet kryesore të përdorura nga metodat e këtij grupimi janë [16]:  

- Implementimi i procedurave iterative të cilat cojnë drejt përmirësimit të shumëfishtë të 

disa vlerave kontrolluese kufitare, për kushtet e dhëna.  

- Kushte analitike të tipit Karush-Kuhn-Tucker (KKT) për zgjidhjen e problemeve të 

programimit jo-linear. [17]  

Metodat kryesore të zhvilluara bazuar në përqasjet e sipërcituara janë: 
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- Metodat e Kriterit Optimal Kuhn-Tucker - “Kuhn Tucker Optimality Criteria (OC),  

- Projektimi sipas sforcimeve kufitare - “Fully Stressed Design” (FSD) 

- Projektimi sipas zhvendosjeve kufitare - FDD “Fully Displacement Design” (FDD);  

si dhe kombinim i dy të fundit:  

- Projektimi sipas sforcimeve dhe zhvendosjeve kufitare: FUD –“Fully Utility Design”.  

Në grupimin e tretë futen metodat e bazuar në gradient drejtues, të cilat aplikohen vetëm në 

rast të mundësisë së derivueshmërisë së funksioneve të qëllimit dhe kushteve të problemit. 8 

Në këtë grupim, procedura me aplikim më të gjerë në projektimin e strukturave është 

Programimi Linear Sekuencial “Sequential Linear Programming” (SLP) [18], i cili përafron 

në mënyrë sekuenciale funksionet në trajtë jo-lineare në lineare, për të thjeshtuar gjetjen e 

zgjidhjes optimale [19].  

Edhe pse metodat e të tre grupimeve klasifikohen si të tipit tradicional, kjo gjë nuk ka penguar 

zhvillimin e algoritmeve të reja, të klasifikueshëm si të ngjashëm. Mund të përmendim një 

algoritëm të propozuar në 2014, nga studiuesit Flager dhe të tjerë [20] të Universitetit të 

Stanford-it, ETH Zurich dhe Bentley System, nën emërtimin 

“Fully Constrained Design (FCD)”, i cili bazuar në studimet e autorëve ka rezultuar efikas në 

projektimin e konstruksioneve metalike.   

 

2.4.“Fully Stressed Design - (FSD) ” (1973).  

Projektimi  sipas sforcimeve kufitare - “Fully Stressed Design”, është versioni më i njohur i 

(OC)-së. Sipas FSD-së, një projektim i mirë arrihet kur të gjithë elementët janë të përmasuar 

në mënyrë të tillë që të jenë të sforcuar afër vlerave kufitare. Procedimi konsiston në 

përmasimin iterativ të elementëve të konstruksionit. Variabla projektuese në ciklin e (k+1)-të, 

𝑋𝑖
𝑘+1, llogaritet nga rregulli i projektimit (𝐸𝑞). 2.3:  

(𝐸𝑞). 2. 3.      𝑋𝑖
𝑘+1 = 𝑋𝑖

𝑘 𝜎𝑖
𝑘

𝜎𝑖
𝑈 

 
8 Në mënyrë të thjeshtuar mund të thuhet se analiza për gjetjen e vlerës optimale të funksionit f(x), duke aplikuar 

konceptin e gradientit, fillon nga nga një vlerë 𝑥0 dhe studiohet vlera e ∇𝑓(𝑥0) në pikën e dhënë. Në rast se 

kërkohet të gjendet minimumi i funksionit, atëhërë në iteracionin e rradhës vlera e gradienit merret me shenjë 

negative dhe e amplifikuar si vijon.   

𝑥1 = 𝑥0 − 𝛾𝑓(𝑥0) 

 𝛾  është një kostante amplifikuese për analizën e vlerave rreth minimumit lokal. Iteracioni vazhdon deri në 

përftimin e vlerës optimale të funksionit. 
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Seksionet zmadhohen ose zvogëlohen në funksion të raportit që ekziston midis sforcimeve të 

gjeneruara dhe atyre kritike. Për tipet e ndryshme të ngarkimeve merret parasysh vetëm 

elementi me raportin më të madh për cdo vlerë të i-së. Madhësia e forcës në elementin e (k+1)-

të vlerësohet në funksion të sipërfaqeve të seksioneve:  

Në rastin e elementëve shufra,  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢𝑒𝑠𝑒:    𝑋𝑖
𝑘 = 𝐴𝑖

𝑘  

Forcat e brendshme janë: 𝐹𝑖
𝑘 = 𝑋𝑖

𝑘𝜎𝑖
𝑘  

Përftohet se:  𝑋𝑖
𝑘 =

𝐹𝑖
𝑘

𝜎𝑖
𝑘 

Shtohet një faktor relaksimi ʋ : 𝐹𝑖
𝑘+1 = 𝑋𝑖

𝑘 (
𝜎𝑖
𝑘

𝜎𝑖
𝑈)

ʋ

 

Duke zbatuar polinomet përafruese të rendit të parë të Taylor-it sforcimet përafrohen me: 

𝜎𝑈 ≅ 𝜎(𝑘) +∑ 
𝜕𝜎(𝑘)

𝜕𝑋𝑖
(

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖
(𝑘+1) − 𝑋𝑖  

(𝑘))   

(FSD) vlerësohet eficiente në rastet e problemeve me numër të lartë variablash. (FSD) është 

aplikuar e kombinuar edhe me algoritme të tjerë optimizimi. Aplikim i (FSD)-së me Parimin e 

Punëve të Mundshme jep mundësinë e vlerësimit edhe të zhvendosjeve. Aplikimi i kombinuar 

i (FSD)-së me Kushtet Kuhn-Tucker është studiuar nga Rozvany [21] në 1989.  

(FSD) është aplikuar në kombinim edhe me algoritmet gjenetike për të rritur performancën në 

optimizimin e problemeve të projektimit. Chan [22], ka aplikuar një algoritëm të kombinuar 

(OC-GA) në projektimin optimal të ndërtesave të larta.  

Studime dhe aplikime të FSD-së janë kryer për optimizimin topologjik nga Shukla [23], 2013.   

2.5. “Sequential Linear Programming  - (SLP)” (1960)  

Metoda e Programimit Linear Sekuencial - SLP “Sequential linear programming”, konsiston 

në linearizimin e funksioneve dhe në shtrimin e problemeve të njëpasnjëshëm të programimit 

linear. Është e njohur ndryshe si metoda e planeve prerës të Kelley-it, formuluar në 1960 [18]. 

Linearizimi i funksioneve kryhet bazuar në seritë e Taylor-it. Përreth një pike 𝑥0, problemi 

(SLP)-së zëvëndësohet nga problemi i programimit linear (LP) : 

𝐹𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣:    𝑓∗ +∑ 
𝜕𝑓∗

𝜕𝑥𝑖
(

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝑥0,𝑖)   →    𝑚𝑖𝑛  

𝐾𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡:       𝑔𝑗
∗ +∑ 

𝜕𝑔𝑗
∗

𝜕𝑋𝑗
(

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖 − 𝑥0,𝑖)   ≤ 0  𝑝𝑒𝑟 𝑗 = 1,… , 𝑛  
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Problemi i programimit linear zgjidhet sa herë përcaktohet vlera 𝑥0 , si vlera optimale e 

problemit të mëparshëm. Kjo metodë paraqet disavantazhet e meposhtme:   

a. Zgjidhja optimale e gjetur mund të mos i përkasë zonës së lejuar.  

b. Procesi iterativ “bllokohet” në një kulm të zonës së lejuar duke mos konverguar drejt 

zgjidhjes optimale.  

c. Kur problemi shtrohet një një zonë të lejuar të tipit konkav, linearizimet mund të cojnë 

drejt vlerësimit të një zone të kufizuar të zonës së lejuar.   

Për të evituar për sa më sipër 𝑆𝑡𝑒𝑤𝑎𝑟𝑡 [24], linearizoi funksionin e qëllimit dhe kushtet, duke 

marr rendin e parë të përafrimit të Taylor-it përreth pikës 𝑥0. Për të garantuar që përafrimi është 

i përshtatshëm, limitoi ndryshimin e vlerave të X-it ndërmjet kufijve :   

− ∆𝑥𝐿 ≤ ∆𝑥 ≤ ∆𝑥𝑈 

ku ∆𝑥𝐿 dhe ∆𝑥𝑈 quhen kufij të lëvizshëm, vektorë të përzgjedhur pozitiv.  

Problemi i ri i përmirësuar që eviton kurthet e minimumeve lokale, njihet si 

“𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠” ose si Programimi linear sekuencial 

me kufij të lëvizshëm.  

 

Fig. 2.3.  SLP me kufij të lëvizshëm [3] 

 

Procedura e (SLP) me kufij të lëvizshëm konsiston në hapat e mëposhtëm: 

a. Fillohet nga pika fillestare 𝑥0 , linearizohet funksioni i qëllimit dhe kushtet, si dhe 

zgjidhet problemi i programimit linear, 

Zgjidhja e pare (LP) 

me kufij të lëvizshëm 

Zgjidhja e pare (LP) pa 

kufij të lëvizshëm 

Pika 

fillestare 

Optimumi 

real 

∆𝑥𝐿,1 ∆𝑥𝑈,1 

∆𝑥𝑈,2 

∆𝑥𝐿,2 
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b. Ripërcaktohet vlera fillestare nga vlera optimale e problemit të mëparshëm, dhe 

linearizohet sërish funksioni dhe kushtet sipas kësaj vlere të re.  

c. Procesi përsëritet derisa saktësia është në një tolerance të pranueshme. 9 

Metoda funksionon mirë në mjedise jo-konvekse dhe jep zgjidhje optimale me saktësi të lartë. 

Shkalla e konvergjencës së problemit varet nga përzgjedhja e kufijve të lëvizshëm. Metoda 

konsiderohet eficiente dhe me rezultate praktike në shumë probleme të projektimit të 

strukturave metalike. Kirsch [3] ka sjell disa shembuj dhe vlerëson performancën praktike të 

algoritmit. Stasa [25], në studimin e Disertacionit, ka aplikuar këtë metodë në projektimin 

optimal të kapriatave metalike duke raportuar eficiencë dhe efikasitet në zbatimin e algoritmit.  

 

2.6. “Fully constrained design (FCD)” (2014)  

Projektimi plotësisht i kushtëzuar - FCD “Fully Constrained Design”, është një metodë 

deterministike e propozuar nga studiuesit Flager dhe të tjerë [20] të disa Universiteteve, 

Korporatave Amerikane dhe ETH Zurich 10  . Ky algoritëm është studiuar në projektimin 

optimal në strukturat tip kapriatë prej celiku në vitet 2014. (FCD) është e bazuar në metodën e 

Kriterit Optimal (OC) dhe në vlerësime të zhvendosjeve me Parimin e Punëve të Mundshme. 

Efikasiteti i tij i raportuar është më i lartë sesa (OC), ndërsa eficienca është më e ulët. Gjithashtu 

(FCD) bazuar në analizat e autorëve, ka rezultuar me një eficiencë kompjutacionale të lartë në 

krahasim me disa metoda meta-heuristike (jo-deterministike). (FCD)-ja është aplikuar në 

probleme konkrete të projektimit optimal, duke kursyer deri në 20% të  materialit.    

(FCD) është e vlefshme në projektimin optimal përmasor të strukturave prej celiku. Ajo mund 

të aplikohet me një numër të lartë variablash të përcaktuar në mjedise të vazhduara ose diskrete. 

Në formulimin e përgjithshëm, (FCD) paraqitet e ngjashme me një problem optimizimi të 

kushtëzuar:  

𝐹𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣:        𝑚𝑖𝑛.   𝑊 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑)           𝑑 = 1,2,… ,𝐷;  

𝐾𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡:        𝐺𝑞 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑) ≤ 1;   

𝑑 = 1,2,… ,𝐷   𝑑ℎ𝑒 𝑞 = 1,2,… ,𝑀;           𝑥𝑛 ∈  𝑆𝑛 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝}     

 
9 Kufizohet vlera midis ∆𝑥𝐿 dhe ∆𝑥𝑈. Për arsye kompjutacionale është e favorshme të merren si kufij të levizshëm 

vlera të mëdha, kështu që limitet mos të konvergojnë menjëherë. 

10 Studiuesit: Forest Flager (Stanford University), Grant Soremekun (Phoenix Integration), Akshay Adya (Bentley 

Systems), Kristina Shea (ETH Zurich), John Haymaker (Georgia Tech.), Martin Fischer (Stanford University).  



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

31 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

ku: 𝑊 −  𝑝𝑒𝑠ℎ𝑎 , 𝑥𝑑  – variablat projektuese të cilat marrin vlerat nga bashkësia e vlerave të 

seksioneve të mundshme të kapriatës 𝑆𝑛, 𝐺𝑞 janë kushtet e problemit tipit sforcime dhe zhvendosje në 

nyje, d – numri i variablave, M – numri i kushteve, numri i seksioneve të mundshme prej celiku.  

(FCD) kryen një relacion midis cdo variable projektuese dhe një kushti drejtues të problemit. 

Bazuar në vlerën e kushtit drejtues, ndryshon vlera e variablës projektuese. Algoritmi 

optimizues është dhënë në Fig. 2.4. Nga hapat 1-5 është i ngjashëm me (OC)-në ndërsa 

kontributi unik i (FCD)-së qëndron në hapat e mëtejshëm. Në mënyrë të përmbledhur, algoritmi 

përshkruhet sipas Fig. 2.4.  

 

Fig. 2.4.  Algoritmi optimizues i (FCD)-së [20] 

 

a.  Analiza strukturore me elementë të fundëm (MEF) Analiza kryhet duke vlerësuar 

përgjigjen e strukturës për një ngarkim të caktuar në terma të zhvendosjeve dhe forcave 

të brendshme.   

b. Kontrolli: Përllogaritet raporti i shfrytëzimit të materialit për cdo element të tij. Një 

raport më i vogël sesa 1, do të thotë se përmasimi është kryer në mënyrë korrekte.  
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c. Vlerësimi i kushteve kritik. Normalizohen kushtet (sforcimet dhe zhvendosjet), 

vlerësohet kushti i zhvendosjes globale dhe vlera e funksionit të kushtit kritik për cdo 

variabël projektuese. Kjo vlerë rekomandohet të jetë në intervalin 90-100 %, dmth. 

elementët përmasohen në mbi 90% të vlerës kritike. 

d. Përmasim optimal. Modifikohen variablat projektuese bazuar në vlerat e kushteve 

kritike dhe përllogaritet nëse konfiguracioni është unik. Iteracioni përfundon kur 

plotësohen kushtet e konvergjencës:  

• Përmasimi është në mbi 90% të vlerave kufitare. 

• Programi futet në “Oscilation Mode” dmth. nuk mund të përftohet një projektim 

më i mirë sesa aktuali. 

• Plotësohet numri maksimal i iteracioneve.  

 

2.7.Përmbledhje dhe përfundime.  

Algoritmet deterministike 11  përfaqësojnë grupimin e parë të metodave të optimizimit 

strukturor, të cilat funksionojnë bazuar në një analize të saktë matematikore, procedimesh 

iterative analitike dhe vlerësojnë vetëm një zgjidhje optimale. Kanë eficiencë të lartë në terma 

të numrit të iteracioneve të nevojshme, por në kërkimin e mjediseve të vlerave të tipit konkav, 

mund të bien në kurthin e minimumeve lokale.  

Disa prej procedurave algoritmike deterministike më të njohura, zbatuara dhe vlerësuara 

pozitivisht nga autorë të ndryshëm, në projektimin optimal të strukturave, janë: 

- (SLP) – “Sequential Linear Programming”  

- Variante të ndryshëm të (OC)-“Optimality Criteria” në versionin e (FSD)-“Fully 

Stressed Design” dhe (FUD)- “Fully Utility Design”  

- Algoritme të zhvilluar në vitet e fundit si (FCD)-“Fully Constrained Design”  

- Etj. 

Në studimet shqiptare të vlerësuar dhe ndërkombëtarisht, përmendet studimi i Disertacionit 

dhe botime të ndryshme të Stasas [25] me temë “Projektimi Optimal i Kapriatave Metalike” 

duke aplikuar algoritmet (SLP) me kufij të lëvizshëm dhe (FSD).  

 
11 Nuk është rastësor kuptimi i fjalës deterministik, i ngjashëm me “deterministic” (en),”determinative” (en), 

determinate (it), me bazë prejardhje nga latinishtja “dēterminō” (lat.), me kuptim: i përcaktuar, i vendosur, 

përkufizues, me limite të përcaktuar etj. Në lidhje me klasifikimin e kryer nënkupton, vlerësimin për ndryshimin 

parësor që ekziston midis metodave deterministike dhe jo-deterministike, ku grupi i parë ka një zgjidhje të vetme 

optimale, ndërsa grupimi i dytë mund të ketë më shumë se një. 
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Kapitulli 3.  

3. ALGORITME OPTIMIZUES JO-DETERMINISTIK.  
 

Algoritmet optimizues jo-deterministik bazojnë funksionimin e tyre në imitimin e fenomeneve 

natyrore, fizike, sociale, evolutive ose probabilitare, në të cilët ekziston një strategji organizimi 

ose kërkimi të vlerave optimale. Këto metoda në ndryshim nga deterministiket kryejnë analizën 

e kërkimit në popullata të mundshme zgjidhjeje. Zbatimi i tyre është i pavarur nga mjedisi i 

analizës strukturore dhe është i ndërtuar në një sistem të koduar paralelisht me kushtet e 

problemit. Në këtë studim janë marr si referim studime të autorëve të ndryshëm të cilët kanë 

analizuar dhe studiuar metodat jo-deterministike si Kazemzadeh [5], Kicinger [26], Lamberti 

[27], Hare [28], dhe të tjerë. Bazuar në sistemin të marr në referim për ndërtimin, kemi një 

nëndarje të metodave në: 

- Algoritme bazuar në evolucion.  

- Algoritme bazuar në procese fizike në natyrë.   

- Algoritme bazuar në sjellje sociale të kafshëve.  

- Algoritme probabilitare dhe procese te tjerë stokastike. 

 

3.1.Algoritme të tipit evolutiv “Evolutionary algorithms” (EA).  

Algoritmet e tpit evolutiv kanë lindur në vitet 60-70 me zhvillimet e para të inteligjencës 

artificiale. Katër grupimet kryesore janë:  

i. “Evolution strategies” (ES) (1965) nga Rechenberg [29];  

ii. “Evolution programming” (EP) (1966) nga Fogel [30],  

iii. “Genetic Algorithm” (GA) (1975) nga Holland [31]  

iv. “Genetic Programing” (GP) (1992) nga Koza [32].  

Këto algoritme imitojnë proceset natyrore biologjike të “Teorisë së Evolucionit”. Për të arritur 

në zgjidhjen optimale, shfrytëzohet një funksion i quajtur “fitness”, “përshtatje” ose 

“përgjedhje”, i cili përcakton gjenerimin e individëve, nëpërmjet disa kombinimeve të 

operatorëve gjenetikë të riprodhimit, rikombinimit (kryqëzimit) dhe mutacioneve.  

Cdo individ i një popullate përfaqëson një zgjidhje potenciale kombinimesh të variablave të 

problemit, të cilat përcaktojnë përmasimin e elementëve. Në individët e përzgjedhur të 

popullatës aplikohen operatorët gjenetikë për të gjeneruar individët e popullatave pasardhëse. 
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Përgjatë cdo iteracioni zgjidhen individët me funksionin përzgjedhje më të mirë mes popullsisë 

aktuale. Këto ruhen në gjeneratën pasardhëse dhe procesi përsëritet derisa plotësohen kushtet 

e konvergjencës.  

Shoqëruar me përshkrimet për cdo algoritëm do të jepet një strukturë e përgjithshme 

algoritmike bazuar në Hare [28]. 

 

 “Genetic Algorithm” (GA) (1975).  

Algoritmet evolutive më të njohura janë algoritmet gjenetike, të njohura nën emërtimin e 

“Genetic Algorithms” (GA). I pari, i cili do të formulojë bazat e këtyre algoritmeve do të jetë 

Holland në 1975 [31] , në botimin e tij “Adaptation in Natural and Artificial Systems”.  

(GA) përdor koncepte të biologjisë evolutive. Goldberg në 1989 ka propozuar një strukturë 

aplikative, të njohur edhe si algoritëm i thjeshtë gjenetik (SGA) [33], i cili ka gjetur zbatime të 

gjera në projektimin optimal të strukturave.   

Algoritmet gjenetike konsistojnë në kodimin e variablave në stringa binare të shprehur 

nëpërmjet vlerave 100010101…̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . Këto stringa kryqëzohen dhe mutohen bazuar në disa 

probabilitete përzgjedhjeje, kryqëzimi dhe mutacioni. Përzgjedhja kryhet bazuar në disa 

funksione përzgjedhjeje ose funksione të njohur si “fitness function”, të cilat përcaktojnë 

“prindërit” më të mirë për “fëmijët e gjeneratave pasardhëse”.  

Një studim përmbledhës është publikuar në 2002 nga Pezeshk [34]. Algoritmet (GA) mund të 

aplikohen në optimizimin e tipit përmasor, formës dhe topologjisë [35]. Një strukturë e 

thjeshtuar e procedurës së (GA)-së jepet si vijon: 

procedura GA 

fillo 

Fillo dhe vlerëso problemin e dhënë,  

Vendos Popullatën P(t) fillestare; 

ndërsa  

fillo 

rikombino P(t) për të përftuar individët “fëmijë” C(t) 

vlerëso C(t) 

zgjidh P(t + 1) nga P(t) dhe C(t) 

Kryej operacionet e mutacionit për të zgjeruar Popullatën P(t)  

Rikombino P(t) për të përftuar individët “fëmijë” C(t) 

Rizgjidh P(t + 1) 

Fund 

Fund 

Detajime të mëtejshme do të jepen në kapitujt në vazhdim.  

“Evolution strategies” (ES) (1965). 

“Evolutionary Strategies” ose strategjitë evolutive (ES) janë propozuar nga Rechenberg [29] 

dhe kanë një funksionim të ngjashëm me algoritmet gjenetike. Rezultati përmirësohet bazuar 
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në mutacionin gjenetik dhe projekti optimal përmirësohet bazuar në një vektor drejtues. Autorë 

të ndryshëm si Hasancebi [36] kanë aplikuar në studimet e tyre (ES)-në duke raportuar rezultate 

të mira në projektimin optimal të kapriatave prej celiku. Një strukturë e thjeshtuar informatike 

e procedurës së (ES)-së jepet si vijon: 

procedura ES 

fillo 

Fillo popullsinë fillestare të prindërve 𝑃0 
ndërsa 

Cakto procedurat për: 

Rikombinim, martesë, mutacione 

fund 

Azhorno 𝑃0 
Apliko funksionin përzgjedhje dhe azhorno popullatën fillestare 

prindërore  
fund 

fund 

“Evolutionary Programming” (EP) (1966). 

“Evolutionary Programming” (EP) është propozuar nga Fogel [30] në 1966. Është një 

algoritëm i ngjashëm me parardhësit. Funksionon bazuar në popullata dhe operatorë mutacioni.  

“Genetic Programming” (GP) (1992).  

“Genetic Programming” ose programimi gjenetik i Koza [32] përfaqson algoritmin më të ri të 

(EA)-s. Ky algoritëm funksion bazuar me një strukturë matematikore të tipit “pemë”. Variablat 

fillestare në mënyrë figurative janë të dhëna si gjethet e pemës. Funksionet kërkojnë zgjidhjen 

optimale në “degët e pemës”, për tu drejtuar drejt rrënjëve të saj. Sistemi i kërkimit të vlerave 

optimale nuk është i koduar por kërkokn drejtpërdrejt në bashkësinë e përcaktimit të variablave.   

 

3.2.Algoritme optimizues bazuar në procese fizike. 

Procedura algoritmike në këtë nëngrupim është ndërtuar në imitimin e fenomeneve fizike, në 

të cilët është e mundur të simulohet kërkimi i një minimumi ose maksimumi.  

Ftohja e simuluar - “Simulated annealing” (SA) (1983). 

“Simulated Annealing”, ose ftohja e simuluar është ideuar në 1985 nga Kirkpatrick [37]. Një 

sistem fizik, në momentin fillestar me një nivel të lartë energjitik, ftohet gradualisht derisa të 

arrijë minimumin energjitik. Procesi modelohet matematikisht për të ndërtuar një algoritëm për 

gjetjen e vlerave optimale, në analogji me ftohjen e një sistemi termodinamik ose fizik. 

Algoritmi është testuar me sukses në projektimin optimal të konstruksioneve prej celiku [38]. 

Një strukturë e thjeshtuar e (SA)-së bazuar në Hare [28], jepet si vijon: 
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procedure SA (*ftohja e simuluar) 

fillo 

zgjidh një gjendje fillestare 𝑖 ∈ 𝑆 dhe një temperaturë fillestare 𝑇 > 0 ; 
Vendos shkallën e ndryshimit të temperaturës; 

ndërsa  

 fillo 

 Caktohet numri i iteracioneve   

 përsërit  

 Gjenerohet një gjendje e caktuar shënuar me indeksin j dhe me një 

vlerë rastësore i; 

 Vlerësohet shkalla e ndryshimit midis 𝛿 = 𝑓(𝑗) − 𝑓(𝑖); 
  nqs. 𝛿 < 0  
  atëherë 𝑖 ← 𝑗 

   nqs. random(0,1)< 𝑒(−
𝛿

𝑇
)
  

atëherë 𝑖 ← 𝑗 
  𝑛 ← 𝑛 + 1 
  derisa n=N(t); 

 𝑡 ← 𝑡 + 1; 
 𝑇 ← 𝑇(𝑡);  

 Fund 

Fund 

    

“Harmony Search” (HS)(2001).  

“Harmony Search Algorithm” është një algoritëm bazuar në improvizimin krijues të 

muzikantëve, i propozuar nga Geem [39].  

Algoritmi funksionon bazuar në procesin e krijimit, ku realizohen harmoni të ndryshme derisa 

të gjendet një e preferuar. Në procesin e improvizimit, kompozitorët kërkojnë harmoninë 

perfekte, duke eksploruar një seri kombinimesh të mundshme. (HS) është një teknikë kërkimi 

e ngjashme me (GA)-në. Geem ka aplikuar algoritmin për projektimin optimal të skemave të 

tipit kapriatë. Një përmbledhje e zhvillimeve dhe aplikimeve të tyre është kryer nga Manjarres 

[40]. Shabani [41] ka propozuar një përmirësim të algoritmit në versionin “Selective Harmony 

Search” (SHRS).  

 “Big Bang - Big Crunch” (BB-BC) (2006).  

Erol [42] në 2006, prezantoi një metodë të re optimizuese meta-heuristike “Big Bang – Big 

Crunch” (BB-BC). Algoritmi bazuar në studimet e kryer ka rezultuar të jetë efficient dhe efikas 

në projektimin optimal të konstruksioneve prej celiku. Eficienca dhe efikasiteti i algoritmit 

është krahasuar me metoda të tjera: (GA), (PSO) dhe (ACO). 

 “Charged system search” (CSS) (2010).  

“Charged System Search” (CSS) është algoritëm optimizimi meta-heuristik i propozuar nga 

Kaveh dhe Talaahari [43] në 2010. Algoritmi është aplikuar për projektimin optimal të 

konstruksioneve prej celiku tipit kapriatë dhe ramë. Zbatimet e algoritmit kanë rezultuar të 

suksesshme, me eficiencë dhe efikasitet të lartë, bazuar në studimet e tyre [44]. 
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3.3.Algoritme optimizues bazuar në tufat inteligjente. 

Algorimet bazuar në tufat inteligjente imitojnë proceseve të sjelljes së disa grupimeve kafshësh 

në natyrë. Një tufë inteligjente përshkruhet si një grupim ose popullatë individësh të cilët 

organizohen për të arritur një qëllim të përbashkët. Cdo individ ndjek një sjellje individuale të 

ndikuar nga sjellja e tufës lokale dhe asaj globale.   

“Ant Colony Optimization” (ACO) (1991).  

“Ant Colony Optimization” – (ACO), është frymëzuar nga mënyra në të cilën kolonitë e 

milingonave gjejnë rrugën më të shkurtër midis burimit të ushqimit dhe folesë. Algoritmi është 

zhvilluar nga Colorni dhe Dorigo [45] në 1991.  

 

“𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐒𝐰𝐚𝐫𝐦 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧” (𝐏𝐒𝐎) (𝟏𝟗𝟗𝟓).  

“Particle swarm optimization”  – PSO , është një metodë algoritmike metaheuristike, jo-

deterministike e zhvilluar nga Jim Kennedy dhe Russ Eberhart [46], pas një bashkëpunimi në 

Research Triangle Institute në Karolinën e Veriut, USA, në vitin 1995.  

(PSO) bazohet në sjelljen sociale të shpendëve gjatë fluturimit të tyre. Është vërejtur se kjo 

lëvizje është e organizuar dhe e ndikuar nga tufa. Lëvizja e zogjve kryhet bazuar bazuar në 

memorjen e secilit dhe e tufës në përgjithsi.  

Grimcat lëvizëse paralelizohen në analogji me zogjtë dhe modelohen me vendndodhjen e tyre 

dhe nga një vektor shpejtësie. Ato janë të shpërndara në hapësirën e kërkimit të vlerave. 

Pozicioni i tyre përditësohet bazuar në pozicionin e tyre, në vektorin e shpejtësisë si dhe në një 

diferencë kohe. Një tufë përbëhet nga një numër i përcaktuar grimcash, nga madhësia e tufës. 

Vektori i pozicionit përmban vlera të variablave projektuese, ndërsa shpejtësia përdoret për të 

ndryshuar vlerat në hapsirën e lejuar. Të gjitha grimcat analizohen bazuar në variablat 

projektuese dhe vlerave të funksionit të qëllimit.  

Pozicioni më i mirë i një grimce, i referohet rastit të grimcës dhe memorizohet në një vektor të 

caktuar psh. vektori “p-best”, ndërsa pozicioni më i mirë nga cdo grimcë ruhet në një vektor 

tjetër psh. “g-best”, ndërsa pozicioni me i mirë për një zonë të caktuar me “l-best”. Cdo grimcë 

tenton në mënyrë stokastike në cdo iteracion drejt vektorit të vlerave të saj më të mira, “g-best”, 

“l-best” dhe “p-best”. Vektori i shpejtësisë së një grimce përditësohet, bazuar në pozicionin 

aktual të grimcës, pozionit të saj më të mirë dhe pozicionit më të mirë global. Vektori i 

pozicionit i cdo grimce përditësohet, bazuar në vektorin e shpejtësisë. Hapat përsëriten për një 

numër iteracionesh N.  
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Me plotësimin e kushtit të konvergjencës algoritmi përfundon kërkimin. Në përfundim shumica 

e grimcave janë të përqëndruar rreth vlerës optimale. 

Një strukturë e thjeshtuar e procedurës së (PSO)-së jepet si vijon: 

procedure PSO 

fillo 

Inicializo parametrat përkatës për caktimin e tufës inteligjente me 

vendodhje xi, shpejtësi vi, pbest, gbest, lbest; 

ndërsa  

fillo 

Për cdo i 

vlerëso f(xi); 

azhorno pbesti, gbesti ,lbesti; 

fund 

Për cdo i 

vendos vlerat baraz me indekset e fqinjit me vlerën më të mirë; 

Azhorno vendodhjet xid = xid + vid; 

Vlerëso vlerat f(xi); 

azhorno pbesti, gbesti ,lbesti; 

fund 

fund 

 

“Artificial bee colony optimization” (ABC) (2005).  

(ABC) si një algoritëm i tufave inteligjente bazon funksionimin e tij në organizimin e kolonive 

të bletëve. Është propozuar fillimisht nga Karaboga [47] në 2005. Sonmez [48] ka testuar 

algoritmin në projektimin e konstruksioneve prej celiku me numër të lartë variablash dhe ka 

raportuar rezultate të mirë të tij. Një strukturë e thjeshtuar e procedurës së (ABC)-së, bazuar në 

Hare [28], jepet si vijon: 

procedura ABC 

fillo 

Përcakto numrin,vendodhjen e ushqimit xi për cdo i = 1,..., n, secila me 

dimension d;  

Vlerëso funksionin e përzgjedhjes për vendodhjen e cdo ushqimi;  

ndërsa  

fillo  

Faza punësimi i bletëve: Prodho zgjidhje me 𝑘 ∈ {1,… , 𝑛} dhe 𝑗 ∈ {1,… , 𝑑};  
𝜑 ∈ [0,1] në random bazuar në 𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 +𝜑𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗); 
vlerëso zgjidhjet; 

apliko përzgjedhje për bletët punëtore; 

Faza spektatorë: Vlerëso problabilitetin për cdo zgjidhje xi bazuar 

në 𝑃𝑖 = 𝑓𝑖/∑ 𝑓𝑗  
𝑛
𝑗=1 ; 

Vlerëso zgjidhje të reja;  

Apliko përzgjedhje për bletët;  

Faza zbulues: 

Gjej zgjidhje të abandonuara, azhorno zgjidhjen më të mirë; 

fund 

fund. 

“Enhanced honey bee mate optimization” (EHBMO) (2017).  

EHBMO është një tjetër algoritëm bazuar në tufat inteligjente, ku kërkimi frymëzohet nga 

procesi i ciftimit të bletëve në hoje. (EHBMO) është propozuar nga Maheri [49] së fundmi në 
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2017. EHBMO karakterizohet për aftësinë e kërkimit të vlerave optimale në zonat përreth 

zgjidhjeve potenciale që kanë më pak shanse për tu përzgjedhur sesa kandidatët me probabilitet 

më të lartë përzgjedhje.   

 

3.4.Algoritme të tjerë stokastikë. 

Disa metoda të tjera të përmendura në këtë studim janë “Tabu Search” me bazë kombinatorike 

dhe “Guided Stochastic Search” me referim Parimin e Punëve të Mundshme dhe Projektimin 

e plotë sipas sforcimeve FSD.  

Tabu search (1989).  

“Tabu Search” është propozuar nga Glover [50] në 1989. Është një procedurë optimizimi tipit 

kombinatorik, me kërkim të vlerave bazuar në disa kushte të caktuar. Për të mos lejuar rënien 

në kurthin e minimumeve lokale, zgjidhjet e pranuara, përcaktohen përmes shfrytëzimit të 

memories së strukturës.  

 

GSS Guided stochastic search algorithm (GSS) (2014).  

“Gudided Stochastic Search” [51] ose kërkimi i drejtuar stokastik, është një algoritëm i 

ndërtuar me kushte zhvendosjesh dhe sforcimesh, për optimizimin e kapriatave prej celiku. 

Iteracionet përcaktohen nga vlerat e përftuara të sforcimeve dhe të zhvendosjeve. Vlerësimi i 

zhvendosjeve kryhet bazuar në Parimin e Punëve të Mundshme. Funksionimi i algoritmit është 

i ngjashëm me FSD-në, por me kushte shtesë zhvendosjesh. 

 

3.5.Përmbledhje dhe përfundime. 

Në këtë kapitull janë përmendur vetëm disa prej algoritmeve më të njohur jo-deterministike. 

Në ndryshim me algoritmet deterministike, përqasja është e ndryshme, bazuar në procese rasti, 

simulimi ose probabilitare bazuar në popullata të mundshme zgjidhjesh. Algoritmi funksionon 

i shkëputur nga mjedisi i kërkimit nëpërmjet ndërtimit të një sistemi paralel, i cili kodon dhe 

dekodon vlerat e mundshme të variablave të problemit të projektimit. 

Algoritmet jo-deterministike funksionojnë mirë në mjedise me variabla diskrete. Në krahasim 

me deterministikët përgjithsisht kanë një efikasitet më të lartë, por një eficiencë më të ulët në 

terma të numrit të iteracioneve për gjetjen e vlerës optimale.  

Gjithashtu mund të aplikohen gjerësisht në probleme të ndryshme kur funksioni i qëllimit dhe 

kushtet janë jo-të derivueshëm, sikundër janë përgjithsisht problemet e projektimit të 

strukturave.  
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Kapitulli 4.  

4. PROJEKTIMI OPTIMAL I STRUKTURAVE NË 

PRAKTIKËN INXHINIERIKE.  
 

Numërohen një seri veprash të rëndësishme, në të cilat projektimi optimal strukturor ka gjetur 

një aplikim të gjerë. Zbatimi ka qenë përgjithsisht i motivuar për nevoja të uljes së kostove dhe 

rritjes së performancës së strukturës. Madje, optimizimi strukturor është përdorur edhe si mjet 

për të rritur vlerat arkitektonike të veprës ndërtimore.  

Sipas Siskos [52], algoritmet optimizues duhet të kontrollohen nga inxhinieri projektues (së 

bashku me arkitektin), në procesin e vendimmarrjes (“Decision Support System”12), për t’u 

lehtësuar dhe lejuar mundësinë e përzgjedhjes së projektit, i cili në kompleksitet, është 

vlerësuar si më i miri në plotësim të nevojave funksionale të parashtruara.  

Në këtë temë disertacioni, nuk është trajtuar marrëdhënia optimizim strukturor – vlera 

arkitektonike, por studimi është përqëndruar në terma të kostos dhe optimizim të peshës totale 

të strukturës.  

 

4.1.Optimizimi strukturor në industrinë e autombilave.  

Optimizimi strukturor ka lindur në fushën e inxhinierisë mekanike dhe aerospaciale. Avionë 

më të lehtë dhe forma aerodinamike më të përshtatshme, mundësonin performancë dhe 

shpejtësi më të larta. Nevoja e një saktësie më të lartë në projektim dhe zbatim në inxhinerinë 

mekanike, ka qenë gjithashtu një faktor shtesë për zhvillimet e hershme në këtë sektor. Në 

krahasim, aplikimet në ndërtim për vepra madhore, kanë filluar në periudha të mëvonshme, 

përgjithsisht me nevojën e uljes së kostove të larta të ndërtimit, kur kanë qenë të tilla.  

Megjithatë, në dekadat e fundit është rritur vëmendja ndaj aplikimit të metodave të optimizimit 

strukturor edhe në sektorin e ndërtimit. Luebkeman [53], në studimet e tij, ka vlerësuar nevojën 

dhe eficiencën në zbatimin e metodave kompjutacionale të optimizimit, për sektorin e 

ndërtimit. Për këtë, arsye studiues të ndryshëm kanë propozuar se duhet të rishikohet formimi 

 
12  Procedura tipit “user-friendly”, të zhvilluar për mbështetje në projektimin optimal strukturor, bazuar në 

procedura algoritmike të kontrolluara nga një përdorues në cdo hap të optimizimit. Këto procedura nuk japin një 

zgjidhje të vetme të problemit të optimizimit, por një seri variantesh mes të cilave projektuesi mund të përzgjedh, 

nisur edhe nga kritere të mëtejshme të vlerësimit (Sisko [52]).  
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akademik i inxhinierit strukturist, për tu plotësuar me njohuri të optimizimit, të shtohen kurset 

e formimit të vazhduar për projektuesit aktual, të ndërtohen më shumë programe miqësor ndaj 

përdoruesit “user-friendly”, të cilët mund të bashkë-operojnë me soft-e aktual të analizës dhe 

projektimit të strukturave, të evidentohet mundësia e uljes së kostove, rritjes së performancës 

si dhe vlera e shtuar arkitektonike. 

Në formë të përmbledhur, duke qenë se optimizimi strukturor aplikohet në dy sektorët e 

sipërpërmendur, por në shkallë të ndryshme, janë paraqitur diferencat që ekzistojnë midis tyre 

në një tabelë përmbledhëse në Table 4.1.  

Table 4.1. Tabelë përmbledhëse krahasuese për optimizimin strukturor në sektorë të ndryshëm [53] 

Karakteristika Sektori i automobilave Sektori i ndërtimit 

konstruksionet metalike 
Tipologjia e optimizimit Topologjik dhe forme në mjedise të 

vazhduar. 

Topologjik, forme dhe përmasor, 

në mjedise diskretë. 

Topologjia e sistemit e ulët  i lartë, por i parametrizueshëm 

Sasia e prodhuar e elementëve i lartë e ulët  

Funksioni i qëllimit të 

optimizimit strukturor 

projektim ekonomik, eficiencë 
materiali dhe peshë minimale. 

peshë minimale, kosto ndërtimi 
minimale, kosto e ciklit të plotë të 

ndërtimit minimale.  

Efektet e masës shtesë të 

konstruksionit jo-optimal. 

rritje peshe, zvogëlim shpejtësie.  rritja e peshës së strukturës rrit 

ngarkimet në strukturë. 

Kushtet e problemit ngurtësi, rezistencë, frekuencë e 

materialit, ngurtësi globale, 

qëndrueshmëri etj.  

ngurtësi globale dhe lokale, 

zhvendosjesh, sforcimesh, 

qëndrueshmëri etj.  

Prodhimi mund të realizohen elementë me 

formë të crregullt. 

përdoren elementë nga profile të 

mundshëm komercial. 

Konsiderata estetike minimale kritike në optimizimin topologjik 

 

Duke qenë se aplikimi i metodave të optimizimit kërkojnë kryerjen e një seri veprimesh 

iterative, soft-e të ndryshëm janë përpiluar përgjatë viteve, në ndihmë të projektuesve të 

interesuar në zbatim të këtyre metodave. Janë gjithmonë e më të shumtë, programet që 

përgatiten nga firma private, korporata ose Universitete, për të tre tipet optimizimit, topologjik, 

forme dhe përmase. Disa prej soft-eve kryesore që mund të pëmendim janë:   

ACE OCP Platform, GENESIS (Vanderplaats Research and Development), OPTIMA, SODA, 

NASTRA, ABAQUS, TOSCA2 (FE-Design), e shumë të tjerë.   

Nje shembull i aplikimit të optimizimit strukturor në karrocerinë e një makine, duke përdorur 

një prej soft-eve të sipërpërmendur, është dhënë në Fig. 4.1. Në këtë shembull, vëllimi i 

karrocerisë është ndarë në një seri elementësh të fundëm. Projektimi optimal është kryer duke 

përdorur mbi 30.000 variabla projektuese. (Baldock, [54]) 
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Fig. 4.1.  Optimizimi strukturor i karrocerisë së një makine me GENESIS. [19] 

 

4.2.Optimizimi strukturor në industrinë e ndërtimit.  

Disa aplikime praktike me zbatim të optimizimit të tipit përmasor.  

Problemet e optimizimit fillimisht kanë qenë të tipit përmasor, duke filluar nga projektimi 

optimal me metoda jo-lineare nga Schmit në vitet 60’ për konstruksionet e kapriatave prej 

celiku. Në krahasim me tipologjitë e tjera të optimizimit të zhvilluar në periudha të 

mëvonshme, optimizimi përmasor gëzon disa përparësi në terma të thjeshtësisë së aplikimit të 

aparatit matematikor. Ky tipi optimizimi ka qenë dhe vazhdon të jetë fokus kërkimi për studime 

të ndryshme akademike. Gjithashtu, ka patur raste të shumta të aplikimeve praktike të tij.  

Një sistem i njohur për projektimin optimal të tipit përmasor është (𝑂𝑃𝑇𝐼𝑀𝐴), i zhvilluar nga 

HKUST në 2004, [55]. Ky program është përdorur në realizimin e disa ndërtesave të larta në 

Honk Kong. Algoritmet e përdorur kanë qenë kombinime të versioneve të njohura të 

“Optimality Criteria” (OC) dhe “Genetic Algorithms” (GA), të formës hibride (OC-GA). Psh. 

në realizimin e një ndërtimi të njohur të "𝐾𝑜𝑤𝑙𝑜𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑤𝑒𝑟"  në Kinë, procedura 

optimizuese ka qenë me funksion qëllimi të shumëfishtë, minimizim kosto e ndërtimit dhe 

maksimizim distancë hapësirash të shfrytëzueshme.  

𝑆𝑂𝐷𝐴 (𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑖𝑠𝑚 𝑎𝑐𝑟𝑜𝑛𝑦𝑚 𝐼𝑛𝑐. )  është një tjetër 

program, realizim i Universitetit të Vaterloo-s, edhe ky bazuar në algoritmet e (OC)-së, me 

funksion qëllimi, minimizim të peshës totale të strukturës.   

Kulla veri-lindore e Stacionit Qendror të Honk Kong-ut, është projektuar nga një bashkëpunim 

i 𝑂𝑣𝑒 𝐴𝑟𝑢𝑝, 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠 𝐻𝑜𝑛𝑘 𝐾𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑡𝑑 𝑑ℎ𝑒 𝐻𝐾𝑈𝑆𝑇 , duke aplikuar algoritme të “Optimality 



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

43 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

Criteria” (OC), me funksion qëllimi minimizim peshë totale dhe kosto e strukturës. Nga 

optimizimi i aplikuar ka qenë e mundur të garantohet një kursim 9% të kostos së ndërtimit.  

 

Disa aplikime të projektimit optimal topologjik duke zbatuar algoritmet ESO  (Evolution 

Structural Optimization). 

Nga të gjitha përqasjet optimizuese për formën dhe topologjinë, Evolution Structural 

Optimization (ESO), ka patur zbatimin më të gjerë në raste konkrete të projektimit dhe zbatimit 

në industrinë e ndërtimit. Për herë të parë, (ESO) është aplikuar në projektimin e ndërtesës 4-

katëshe të “𝐴𝑘𝑢𝑡𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑆𝑖𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔”, në vitin 2004.    

Një tjetër shembull vjen nga mbulesa e strukturës së Stacionit të Trenit në Firence, realizuar në 

vitin 2002, me përmasa 150m x 26m dhe 15 m të lartë të projektuar duke aplikuar një algoritëm 

optimizimi (ESO) të modifikuar, të quajtur “𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝐸𝑆𝑂”, [56].  

Forma e jashtme e ndërtesës së “𝑆𝑤𝑖𝑠𝑠 𝑅𝑒 𝐵𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔”, në Londër, është projektuar nga “Foster 

and Partners” në vitin 2005, duke aplikuar metoda të optimizimit strukturor, të implementuar 

në soft-in Bentley System - “Generative Components” 13.   

ACE Optimization Computing Platform (OCP).  

𝐴𝐶𝐸 𝑂𝐶𝑃  është rezultati i më shumë se 20 viteve kërkim të algoritmeve optimizuese në 

projektimin e strukturave. Është një program që funksionon si plug-in për SAP2000 v18 dhe 

v19 si dhe ETABS 2016, me ndërfaqje lehtësisht të programueshme (Fig. 4.2).  

𝐴𝐶𝐸 𝑂𝐶𝑃 është nxjerr në treg në fillim të vitit 2017. Është një prodhim i ACE HELLAS dhë 

është fryt i punës shumëvjecare të Institutit të Analizës Strukturore dhe Kërkimit Antisizmik 

të Universitetit Kombëtare të Athinës (NTU). 𝐴𝐶𝐸 𝑂𝐶𝑃 mundëson përmirësimin e zgjidhjeve 

të mundshme të projektit final të zbatimit, në plotësim të kushteve të Kodeve të Projektimit, 

për vepra reale të ndërtimeve, urave, si dhe sistemeve të tjera strukturore më komplekse. 

 

 
13 Generative Components (Bentley Systems) është një program parametrik për analizën dhe projektimin optimal 

strukturor.  
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Fig. 4.2.  Ndërfaqja e programit ACE OCP [57] 

 

 

Fig. 4.3.  Projektimi Optimal i Qendrës Kombëtare Ujore të Pekinit me ACE OCP [57] 
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Suksesi  i 𝐴𝐶𝐸 𝑂𝐶𝑃 është verifikuar në optimizimin e dhjetëra konstruksioneve dhe vlerësuar 

në kursimin e kostove dhe të materialeve deri në 30% të vlerës totale. Programi është testuar 

dhe aplikuar në fazat finale të projektimit të Stadiumit Kombëtar si dhe në Qendrën Ujore 

Kombëtare të Pekinit, me kursim deri në 10% të peshës totale të strukturës (Fig. 4.3).    

𝐴𝐶𝐸 𝑂𝐶𝑃 , shfrytëzon disa algoritme optimizuese përmasore të tipit jo-deterministik, 

shumëqëllimësh me algoritme gjenetike (GA) dhe strategji evolutive (ES).  

S-FRAME.  

𝑆 − 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 , është një tjetër paketë për projektimin e strukturave prej betoni dhe celiku, 

realizuar nga një kompani kanadeze. Programi ka të integruar në gjuhën bazë të programimit 

analizën e strukturave, kodet e projekimit, dhe algoritmet optimizuese. Shembulli i parë i 

suksesshëm i aplikimit të tij, në vepra reale të projektimit dhe zbatimit, ka qenë në vitin 2008, 

nga studioja amerikane 𝑆𝑂𝑀 𝑆𝑘𝑖𝑑𝑚𝑜𝑟𝑒, 𝑂𝑤𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑟𝑖𝑙𝑠, për projektimin e kullës më 

të lartë në botë 𝐵𝑢𝑟𝑗 𝐾ℎ𝑎𝑙𝑖𝑓𝑎 në Dubai, duke përdorur një sistem konstruktiv të përbërë me 

beton arme, celik, xham strukturor dhe alumin.  

GENESIS & DESIGN STUDIO. 

𝐺𝐸𝑁𝐸𝑆𝐼𝑆 & 𝐷𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁 𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝑂 , janë realizime të Vanderplaats Research & Development, 

themeluar nga studiuesi i optimizimit strukturor, 𝐷𝑟. 𝐺𝑎𝑟𝑟𝑦 𝑉𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑎𝑠𝑡𝑠. 14 

𝐺𝐸𝑁𝐸𝑆𝐼𝑆, është një program analize me elementë të fundëm, për aplikime të ngarkimeve 

statike, dinamike, transferim nxehtësie, me kushte sforcimesh, zhvendosjesh dhe 

qëndrueshmërie.  

Për të përftuar projektin optimal aplikohen disa teknika përafrimi, për të tre tipet e optimizmit 

formë, përmasë dhe topologji. Numri i iteracioneve të nevojshme për përftimin e projektit 

optimal është i ulët.  

Programi aplikon disa algoritme origjinal të autorit, të njohur me emërtimet: 𝐷𝑂𝑇 & 𝐵𝐼𝐺𝐷𝑂𝑇. 

Këto algoritme kanë funksione të shumëfishtë qëllimi, si dhe gjejnë optimimumin në 

ngjashmëri me metodat deterministike të bazuar në gradient drejtues  

 

4.3.Përmbledhje dhe përfundime. 

Në këtë kapitull është kryer një këndvështrim i përgjithshëm mbi aplikimet në veprat reale të 

ndërtimit të metodave të optimizimit strukturor. Gjithashtu është kryer një analizë dhe janë 

evidentuar diferencat që ekzistojnë me sektorë të ngjashëm ku metodat e optimizimit strukturor 

 
14 http://vrand.com  

http://vrand.com/
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kanë gjetur aplikim më të gjerë, në sektorin e inxhierisë mekanike, aerospaciale dhe atë të 

automobilave.  

Kjo diferencë është vlerësuar si rezultat i një sërë faktorësh të lidhur me:  

- Saktësinë më të lartë të projektimit dhe zbatimit të konstruksioneve të inxhinierisë 

mekanike, krahasuar me tolerancën më të lartë në ndërtim.  

- Impakt më i madh në minimizimin e peshës bazuar në kërkesa të posacme për 

konstruksionet e avionëve dhe konstruksioneve mekanike, krahasuar me unicitetin e 

ndërtimit të një vepre ndërtimore. 

- Prodhim në seri i një modeli të karrocerisë së një makine, krahasuar me numrin e 

kufizuar të një modeli ndërtese që mund të realizohet.   

- Ndikim më i madh në uljen e kostos dhe rritjen e performancës, bazuar në dallimet e 

sipërpërmendura, krahasuar me sektorin e ndërtimit, ku rendimenti i aplikimit të 

metodave optimizuese është vlerësuar vetëm në rastin e ndërtimeve prestigjoze.   

- Formim i thelluar akademik i inxhinierëve mekanik, krahasuar me mungesën e 

formimit për inxhinierët e ndërtimit strukturist.  

- Etj.  

Megjithatë është vërejtur se nuk kanë munguar rastet e realizimit të ndërtesave me famë 

botëror, në të cilat janë aplikuar me sukses metodat e optimizimit strukturor, si: Qendra 

Kombëtare Ujore dhe Stadiumi Kombëtar në Pekin, “Burj Khalifa”  në Dubai, "Swiss 

Re Building” në Londër, "Kowloon Mega Tower” Kinë, Stacioni Qendror në Honk Kong etj.   

Gjithashtu kanë qenë të shumtë edhe programet dhe soft-et e realizuar, duke aplikuar algoritme 

të ndryshme deterministike ose jo-deterministike, me kushte sforcimesh, zhvendosjesh dhe 

qëndrueshmërie, bazuar në Kodet e ndryshme të Projektimit si psh. : ACE OCP Platform, 

GENESIS & DESIGN STUDIO, S-FRAME, SODA, OPTIMA e shumë të tjerë. 
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Kapitulli 5. 

5. ANALIZA DHE KUSHTET E PROJEKTIMIT 

STRUKTUROR. 
 

Optimizimi strukturor kryhet nëpërmjet proceseve iterative, ku projektimi kryhet aq herë sa 

kërkohet nga algoritmi optimizues. Në cdo iteracion, vlerat që mund të marrin variablat 

projektuese, propozohen nga procedura algoritmike, si dhe testohen duke kryer analizën dhe 

verifikuar kushtet e projektimit, të cilat janë dhënë në këtë kapitull, bazuar në literaturën e 

Kirsch [3], Pojani [58], [59] , Viola [60], Gavin [61] dhe EuroCode 3:2005 [62].  

 

5.1.Analiza në zonën elastike të strukturave.  

Në analizën elastike pranojmë se zhvendosjet, variojnë linearisht me forcat e aplikuara. 

Relacionet bazë.  

Ekuacionet e ekuilibrit jepen nga barazimet:   

[𝐶]{𝑓} = {𝑃};  

Ekuacionet e elasticitetit jepen nga barazimet :  

[𝛿]{𝑃} = {𝑈} ose [𝐾]{𝑈}  = [𝑃];  

Ekuacionet e kompatibilitetit.  

{𝑢}𝑒 = [𝑅] {𝑈}𝑒 ;    {𝑈}𝑒   = [𝑅]
𝑇{𝑢}𝑒; {𝑓}𝑒 = [𝑅]{𝐹}𝑒 

ku [𝐶]  – matricë që varet nga gjeometria e padeformuar e strukturës, {𝐹}  – vektori i forcave të 

brendshme, [𝑃] – vektori i forcave nyjore; [𝐾] dhe [𝛿] janë matrica e ngurtësisë dhe fleksibilitetit, {𝑢} 

– zhvendosjet në lidhje me sistemin lokal, {𝑈}  zhvendosjet nyjore në lidhje me sistemin global, [𝑅] – 

matrica e transformimit të koordinatave; {𝑓}𝑒 , {𝐹}𝑒 – forcat brendshme sipas referimit lokal dhe global 

të elementit.  

Në këtë studim do të aplikohet për analizën strukturore metoda direkte e ngurtësisë (𝑀𝐷𝑁). 

Metoda direkte e ngurtësisë (MDN). 

Ekuacioni global i metodës direkte të ngurtësisë jepet në formë të përgjithshme nëpërmjet 

ekuacionit (𝐸𝑞). 5.1.  

(𝐸𝑞). 5. 1.                 [𝐾]{𝑈} = {𝑃} 
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Për strukturat plane ose që shtrihen në plan, të realizuar nëpërmjet elementëve njëpërmasor, 

elementët e fundëm janë të tipit shufër ose tra. Secili prej tyre përcaktohet nga dy nyje, me një 

numër të caktuar shkallësh lirie, në funksion të zhvendosjeve ose rrotullimeve të lejuara.  

Matrica e ngurtësisë së elementit të fundëm ndërtohet sipas një orientimi lokal [𝑘]𝑒 . Kjo 

matricë transformohet nëpërmjet shumëzimit të dyfishtë me matricën e rrotullimit [𝑅] sipas 

(Eq). 5.2, për të përftuar matricën e ngurtësisë së elementit sipas referimit global:  

(Eq). 5.2.          [𝐾]𝑒 = [𝑅]𝑇[𝑘]𝑒[𝑅] 

Matricat e të gjithë elementëve mblidhen dhe kondensohen sipas matricës globale të ngurtësisë 

bazuar në numrin total të shkallëve të lirisë të strukturës. Përftohet matrica globale [𝐾]. 

Shkruhet ekuacioni matricor i strukturës sipas (𝐸𝑞). 5.1, si dhe procedohet me zgjidhjen e saj 

për vlerësimin në mënyrë të njëpasnjëshëm të zhvendosjeve të nyjeve të lira, forcave 

reaksionare si dhe forcave të brendshme nyjore të elementëve. Së fundmi gjenden forcat e 

brendshme nyjore sipas referimeve lokale për cdo element të fundëm sipas (Eq). 5.3:  

(Eq). 5.3.                   {𝑓}𝑒 = [𝑘]𝑒[𝑅]{𝑈}𝑒 

Formulimi i Problemit të Projektimit Optimal.    

Problemi i projektimit optimal me funksion qëllimi f(X), me kushte sforcimesh dhe 

zhvendosjesh përcaktohet si vijon:  

𝑍 = 𝑓(𝑋)    →      𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑜ℎ𝑒𝑡 

{𝑈𝐿} ≤ {𝑈(𝑋)} ≤ {𝑈𝑈  } 𝑧ℎ𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑗𝑒;  {𝜎𝐿} ≤ {𝜎(𝑋)} ≤ {𝜎𝑈}  𝑠𝑓𝑜𝑟𝑐𝑖𝑚𝑒 ; 

{𝑋𝐿} ≤ {𝑋} ≤ {𝑋𝑈}  𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡 𝑔𝑗𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒 

Përgjatë iteracioneve, kushtet thjeshtohen duke normalizuar vlerat me madhësi maksimale 1. 

Në këtë mënyrë evitohen veprime me madhësi të ndryshme, duke i shndërruar në vlera 

numerike adimensionale. Barazimet e kushteve shkruhen sipas barazimeve:  

(𝐸𝑞). 5. 4.             
𝑈

𝑈𝑈
− 1 ≤ 0 ;  

𝜎

𝜎𝑈
− 1 ≤ 0; 

|𝜎|

|𝜎𝐿|
− 1 ≤ 0;  

𝑋

𝑋𝑈
− 1 ≤ 0 

 

5.2.Analizë e skemave tipit kapriatë.  

Kapriatat prej celiku, për nga shkalla e përdorimit të tyre, zënë një vend të rëndësishëm në 

aplikimet konstruktive të ndërtimit. Procesi konvencional i projektimit të kapriatave kalon në 

disa hapa të propozimit të gjeometrisë dhe verifikimit të saj në plotësim të kushteve të 
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projektimit. Mund të ndodh që elementë të caktuar të kapriatës nuk verifikohen ose të tjerë janë 

të mbidimensionuar. Për këtë arsye, projektuesi ndryshon seksionet e elementëve dhe propozon 

seksione të tjera. Nga ky moment fillon një proces iterativ projektimi në të cilën projektuesi 

duhet të përpiqet të jap një propozim final të verifikuar.  

Pikërisht, për të optimizuar projektin final të përftuar, procedura mund të automatizohet 

nëpërmjet aplikimit të një algoritmi optimizues. Kapriata mund të jetë me gjeometri të caktuar 

ose të ndryshueshme. Në këtë studim, ajo është e dhënë me topologji dhe gjeometri të 

përcaktuar, statikisht e pacaktuar, plane ose hapësinore. Ngarkimet aplikohen në nyje. 

 

5.2.1. Formulimi i Problemit të Projektimit Optimal të Kapriatave.  

Problemi i projektimit të kushtëzuar formuluar në këtë studim, konsiston në gjetjen e 

sipërfaqeve të seksioneve të elementëve të kapriatës përcaktuar nga variablat [𝑋], nga një listë 

diskrete seksionesh, me funksion qëllimi peshën totale të strukturës :  

Funksion qëllimi:  𝑍 = {𝑙}𝑇  {𝑋}    →   𝑚𝑖𝑛 

Analiza dhe Kushtet e Projektimit:  

{𝜎}𝑚𝑖𝑛{𝑋} ≤ {𝐹} ≤ {𝜎}𝑚𝑎𝑥  {𝑋}    𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑠𝑓𝑜𝑟𝑐𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 

{𝑈}𝑚𝑖𝑛 ≤ [𝑈] ≤ {𝑈}𝑚𝑎𝑥    𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑧ℎ𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑗𝑒𝑣𝑒 

[𝐾]{𝑈} = {𝑃 }    𝑒𝑘𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖 𝑀𝐷𝑁 − 𝑠𝑒 

Ku Z – funksioni pesha e strukturës, {𝑋}  – seksionet e elementëve variabla për tu optimizuar, 

{𝜎}𝑚𝑖𝑛, {𝜎}𝑚𝑎𝑥  sforcimet kufitare, {∆}𝑚𝑖𝑛, {∆}𝑚𝑎𝑥  zhvendosjet kufitare, {𝐹}  – vektori i forcave të 

brendshme, {𝑃} – vektori i forcave nyjore, [𝐾] – matrica e ngurtësisë, {𝑈} – vektori i zhvendosjeve të 

strukturës.  

 

5.2.2. Analiza e matricore e kapriatës. 

Analiza matricore e kapriatës me MDN-në konsiston në vlerësimin e zhvendosjeve të 

panjohura, të forcave të brendshme dhe të reaksioneve bazuar në ekuacionin matricor (𝐸𝑞). 

5.1. Për zgjidhjen e tij fillimisht, matrica e plotë e ngurtësisë, forcat nyjore dhe zhvendosjeve 

duhet të paraqiten sipas sistemit të referimit global.  

Në Fig. 5.1. është dhënë një shufër në hapsirë me gjatësi 𝐿 të përcaktuar nga nyjet A dhe B, 

kënde orientimi 𝜃 𝑑ℎ𝑒 𝜑, sipas drejtimeve orthogonale [𝑥, 𝑦, 𝑧]. 
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Fig. 5.1.  Analizë e një shufre në hapsirë [63] 

Zgjatja e shufrës dhe forca e brendshme normale është dhënë në (𝐸𝑞). 5.5 

(𝐸𝑞). 5. 5.  ∆𝐿 = (𝑢𝑥𝐵 − 𝑢𝑥𝐴)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 + (𝑢𝑦𝐵 − 𝑢𝑦𝐴)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑 + (𝑢𝑧𝐵 − 𝑢𝑧𝐴)𝑠𝑖𝑛𝜑 

𝐹 = 𝐸𝐴 ∆𝐿/𝐿 

Forca e brendshme normale paraqitet sipas referimit global:  

(𝐸𝑞). 5. 6.  (𝑁𝑦𝑗𝑎) 𝐴 {

𝑃𝑥𝐴 = −𝐹 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑃𝑦𝐴 = −𝐹 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑃𝑧𝐴 = −𝐹 𝑠𝑖𝑛𝜑
       (𝑁𝑦𝑗𝑎) 𝐵 {

𝑃𝑥𝐵 = 𝐹 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑃𝑦𝐵 = 𝐹 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑃𝑧𝐵 = 𝐹 𝑠𝑖𝑛𝜑
 

Bazuar në (𝐸𝑞). 5.5 dhe (𝐸𝑞). 5.6 përftohen barazimet e mëposhtme:  

(Eq). 5.7.       

{
 
 

 
 
𝑃𝑥𝐴
𝑃𝑦𝐴
𝑃𝑧𝐴
𝑃𝑥𝐵
𝑃𝑦𝐵
𝑃𝑧𝐵}

 
 

 
 

=
𝐸𝐴

𝐿
{

(𝑢𝑥𝐵 − 𝑢𝑥𝐴)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑

+(𝑢𝑦𝐵 − 𝑢𝑦𝐴)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑

+(𝑢𝑧𝐵 − 𝑢𝑧𝐴)𝑠𝑖𝑛𝜑

}

{
 
 

 
 
−𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑
−𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 }

 
 

 
 

 

Ekuacioni për elementin shufër (Eq). 5.7, me 6 shkallë lirie zhvendosjesh, paraqitet në formë 

matricore sipas referimit global: 

(𝐸𝑞). 5. 8       

{
 
 

 
 
𝑃𝑥𝐴
𝑃𝑦𝐴
𝑃𝑧𝐴
𝑃𝑥𝐵
𝑃𝑦𝐵
𝑃𝑧𝐵}

 
 

 
 

= [𝐾]𝑒  

{
 
 

 
 
𝑢𝑥𝐴
𝑢𝑦𝐴
𝑢𝑧𝐴
𝑢𝑥𝐵
𝑢𝑦𝐵
𝑢𝑧𝐵}
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        [𝐾]𝑒 = 𝐸𝐴/𝐿 

(

 
 
 
 
 
 
 

)

 
 
 
 
 
 
 

 

{
 

 
𝑐θ = 𝑐𝑜𝑠θ
𝑠θ = 𝑠𝑖𝑛θ
𝑐φ = 𝑐𝑜𝑠φ
𝑠φ = 𝑠𝑖𝑛φ

        [K]e =
𝐸𝐴

𝐿
{𝐺}{𝐺}𝑇 {𝐺} =

{
 
 

 
 
cθcφ
sθsφ
sφ

−cθcφ
−sθsφ
−sφ }

 
 

 
 

 

Matrica e ngurtësisë sipas referimit global, për një shufër me gjatësi L me 4 shkallë lirie 

mund të reduktohet si vijon:  

𝐿 = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2;     

𝑐 = cθ = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)/𝐿 = 𝑐𝑜𝑠𝜃;       𝑠 = 𝑠θ = (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)/𝐿 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 

(𝐸𝑞). 5. 9.   [𝐾]𝑒 =
𝐸𝐴

𝑙
[

𝑐2        𝑐𝑠     − 𝑐2       − 𝑐𝑠
𝑐𝑠          𝑠2       − 𝑐𝑠       − 𝑠2

−𝑐2       − 𝑐𝑠          𝑐2         𝑐𝑠
 −𝑐𝑠       − 𝑠2        𝑐𝑠          𝑠2

] 

 

Matrica e plotë e ngurtësisë për kapriatën gjendet duke mbledhur kontributet e matricave të 

ngurtësisë përbërëse të saj, sipas referimit global, duke kondensuar shkallët e lirisë. 

Për zgjidhjen e ekuacionit matricor kryhen disa veprime matricore bazuar në vlerat e njohura 

dhe të panjohura të forcave nyjore dhe të zhvendosjeve:  

(𝐸𝑞). 5. 10.     {
𝑃𝑘
𝑃𝑢
} = [

[𝐾11][ 𝐾12]
[𝐾21] [𝐾22]

] {
𝑈𝑢
𝑈𝑘
}   →  {   

{𝑃𝑘} = [𝐾11]{ 𝑈𝑢}
{𝑃𝑢} = [𝐾21]{𝑈𝑘}

 →   {  {𝑈𝑢} = [𝐾11] 
−1{𝑃𝑘} 

{𝑃𝑢} = [𝐾21]{𝑈𝑢}
  

𝑃𝑘 – ngarkime nyjore të njohura; 𝑃𝑢 – ngarkime nyjore të panjohura (forca reaksionare) ; 

 𝑈𝑢 – zhvendosje të panjohura dhe 𝑈𝑘 – zhvendosja të njohura të lidhjeve me tokën, zakonisht nulle.  

Nga (𝐸𝑞). 5.10, është e mundur të përftohen zhvendosjet dhe forcat reaksionare. Forcat e 

brendshme gjenden në bazë të barazimeve (𝐸𝑞). 5.5  ose të riformuluara në (𝐸𝑞). 5.11 , 

(𝐸𝑞). 5.12 sipas referimit lokal:  
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(𝐸𝑞). 5. 11.         𝐹𝑒 =
𝐸𝐴

𝐿
({𝑢}𝑒,3 − {𝑢}𝑒,1);      {𝑢}𝑒 = [𝑅]{𝑈}𝑒  ;   ; 

(𝐸𝑞). 5. 12.             𝐹𝑒 = 𝐸𝐴
∆𝐿

𝐿
=
𝐸𝐴

𝐿
((𝑢𝑥𝐵 − 𝑢𝑥𝐴)𝑐𝑜𝑠𝜃 + (𝑢𝑦𝐵 − 𝑢𝑦𝐴)𝑠𝑖𝑛𝜃) 

 

5.2.3. Kushtet e Projektimit bazuar në EuroCode.  

Me përjashtim të rasteve në të cilët është specifikuar ndryshe, projektimi optimal strukturor në 

këtë studim, kryhet bazuar në kushtet kufitare SLU dhe kushtet e shërbimit SLE, të përcaktuara 

sipas EuroCode 3:2005.   

Kontrollet në qëndrueshmëri.  

Procedura skematike e kontrollit në qëndrueshmëri jepet në Fig. 5.2.  

Bazuar në EuroCode-:   

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

≤ 1 

Ku : 𝑁𝐸𝑑 – forca e brendshme llogaritëse;    𝑁𝑏,𝑅𝑑  – është forca llogaritëse kufitare në qëndrueshmëri  

 (𝐸𝑞). 5. 13.          𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 
𝜒 𝐴 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎𝑣𝑒 1,2,3;   

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 
𝜒 𝐴𝑒𝑓𝑓. 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 4 

Ku: 𝜒 – faktori i reduktimit; A – është sipërfaqja e seksionit, 𝐴𝑒𝑓𝑓. – është sipërfaqja efektive e seksionit, 

𝛾𝑀1  – është faktori i pjesshëm për humbjen e qëndrueshmërisë dhe rezistencës, 𝛾𝑀1 = 1.0  për 

ndërtesat)  

Faktori reduktues 𝜒 

Fakori 𝜒  përcakton përqindjen e shfrytëzimit të kapacitetit të seksionit deri në epjen e tij.  

𝜒 =
1

𝜙 +√𝜙2 − �̅�2
  𝑝𝑜𝑟 𝜒 ≤ 1.0  ;     𝑘𝑢 𝑘𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑒:    𝜙 = 0.5[1 + 𝛼(�̅� − 0.2) + �̅�2]  

�̅� = √
𝐴 𝑓𝑦
𝑁𝑐𝑟

  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎𝑣𝑒 1,2,3  ;     �̅� = √
𝐴𝑒𝑓𝑓 𝑓𝑦
𝑁𝑐𝑟

  𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡 𝑒 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑎𝑣𝑒 4 

𝛼  -  faktor imperfeksioni. 𝛼 = 0.34 , 𝑁𝑐𝑟 është forca kritike euleriane.  

Për �̅� ≤ 0.2 ose 
𝑁𝑒𝑑

𝑁𝑐𝑟
≤ 0.04  efektet e qëndrueshmërisë nuk merren parasysh → 𝜒 = 1.0.  
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.  

Fig. 5.2. Algoritmi i vlerësimit për epjen e elementëve në bazë të EuroCode-it. 

 

5.3.Modelim i konstruksioneve me trarë të kryqëzuar.  

Sistemet e trarëve të kryqëzuar janë skema strukturore, të cilët edhe pse shtrihen në plan, duke 

qenë se ngarkimet janë pingul me planin e skemës, përbëjnë konstruksione hapësinore. 

Modelimi dhe analiza strukturore kujton ate të një rame plane. Trarët e rrjetës mbështeten në 

strukturën e poshtme të ndërtesës. Në varësi të përmasave të skemës përcaktohen trarët 

gjatësore dhe tërthor. Kryhet numërimi i nyjeve të skemës duke ruajtur renditjen e 

njëpasnjeshme, në mënyrë të tillë që diferenca midis cdo dy nyjeve të një elementi të jetë 

minimale. Analiza kryhet me metodën direkte të ngurtësisë (MDN).  

Numri i shkallëve të lirisë është tre për nyje: zhvendosje në drejtimin vertikal z të rrjetës si dhe 

rrotullime sipas dy drejtimeve të tjera x dhe y në planin e rrjetës (Fig. 5.3) 

FILLO 

Përllogarit forcën kritike Ncr 

EC3 

6.3.1.2 

Përllogarit �̅� adimensionale 

�̅� ≤ 0.2  𝜒 = 1  

JO 
EC3  

Tab. 6.1 

Tab. 6.2 

EC3  

6.3.1.2 

EC3  

6.3.1.1 

Përllogarit 𝑁𝑏,𝑅𝑑  

Përllogarit faktorin 𝜒 

Përcakto kurbën e qëndrueshmërisë dhe faktorët  

FUND  

PO 
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Fig. 5.3. Skemë e përgjithshme e sistemit me trarë të kryqëzuar [64] 

Një vecori e këtyre skemave është zhvillimi i forcës përdredhëse. Forma e parë e saj përbëhet 

nga sforcime uniforme, zhvillohet sipas drejtimit të aksit të traut dhe përbën forcën përdredhëse 

të ashtuquajtur Saint Venant. Forma e dytë, jo-uniforme, është jashtëplanare 15 dhe në funksion 

të seksionit që përdoret. Seksionet e mbyllura murholla përgjithësisht zhvillojnë një përdredhje 

me sforcime uniforme, ndërsa profilet I ose H zhvillojnë sforcime jo-uniforme.  

Elementi tra modelohet me 6 shkallë lirie, 3 për cdo nyje, 1 zhvendosje dhe dy rrotullime, me 

matricë të ngurtësisë 6 x 6. Shumica e programeve që përdoren sot, marrin parasysh vetëm 

kontributin e ngurtësisë së përdredhjes uniforme, duke përafruar në formulimin e matricës së 

ngurtësisë, kontributin e përdredhjes jo-uniforme në varësi të kushteve skajore të elementit. 

Përafrimi në këtë studim është kyer sipas Hogenboom [65] dhe Blaauwendraad [66]:  

(𝐸𝑞). 5. 14.            
𝛽 

𝛽−2
;    𝛽 > 5;     kur elementi nuk mund të përdridhet në të dy skajet;         

𝛽

𝛽−1
 ;    𝛽 > 3;   kur elementi nuk mund të përdridhet vetëm në një skaj.  

Ku:  β = l√𝐺𝐼𝑡/𝐸𝐶𝑤 

 
15 E njohur si përdredhja jashtëplanare e Vlasovit (ose përdredhje e penguar), analizuar në 1940, përfaqëson 

kontributin shtesë të përdredhjes krahas asaj plane uniforme të Saint Venant. Sipas Vlasovit koeficienti 𝜃  i 

përdredhjes, nuk është kostant. Rrotullimi 𝜑 i seksionit gjatë përdredhjes plotëson barazimin që vijon:  

𝐺𝐼𝑡  
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝐸𝐶𝑤

𝑑3𝜑

𝑑𝑥3
= 𝑇𝑤 

 

Ku 𝐺𝐼𝑡-ngurtësia ndaj përdredhjes Saint Venant, 𝐸𝐶𝑤 – ngurtësia ndaj përdredhjes jashtëplanare,  𝑇𝑤 momenti 

përdredhjets, 𝐶𝑤 – konstantja përdredhëse 
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Në këtë mënyrë evitohen komplikimet që mund të lindin nga formulimet me ekuacione 

diferenciale dhe trigonometrike të zhvendosje – rrotullimeve nga përdredhja jashtëplanare.  

 

5.3.1. Formulim i problemit të projektimit optimal.  

Shtrimi i problemi të projektimit optimal, është i ngjashëm me skemën kapriatë, me funksion 

qëllimi dhe kushte sforcimesh, zhvendosjesh dhe qëndrueshmërie.  

Funksioni i qëllimit: 

min     𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =∑𝑚𝑖∑𝑙𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

ku përkatësisht 𝑚𝑖-masa për njësi gjatësie e traut dhe 𝑙𝑖 – gjatësia e traut,  𝑁 – numri i seksioneve të 

ndryshëm të përzgjedhur, 𝑛 – numri i elementëve me gjatësinë përkatëse të elementit me masë 𝑚𝑖 

Kushtet gjeometrike   

Variablat do të marrin vlerë vetëm nga një listë seksionesh standarte IPE ose HEA. Problemi 

është me variabla diskrete.  

𝐼 = {𝐼1, 𝐼2, … , 𝐼𝑁} 

Kushtet e forcave rezistente llogaritëse 

Kushtet e projektimit bazohen në verifikimin e skemës bazuar në EuroCode 3 2005.  

 

5.3.2. Kushtet e Projektimit bazuar në EuroCode.  

Materiali që do të përdoret është S275 me rezistencë karakteristike 𝑓𝑦𝑘 = 275𝑁/𝑚𝑚
2, 𝐸 =

210 000 𝑁/𝑚𝑚2 , 𝐺 = 81 000 𝑁/𝑚𝑚2 . Projektimi kryhet bazuar në ULS (gjendjet e 

fundme) dhe SLS (gjendjet e shërbimit). Ngarkimi llogaritës do të merret shuma peshave 

vetjake dhe varibël të shërbimit.  

𝑄𝑈𝐿𝑆 = 1.35𝑔 + 1.5𝑞 ;    𝑄𝑆𝐿𝑆 = 1.0𝑔 + 1.0𝑞 

ku përkatësisht 𝑄𝑈𝐿𝑆  dhe 𝑄𝑆𝐿𝑆  janë përkatësisht ngarkimi llogaritës i gjendjeve të fundme dhe 

i gjendjeve të shërbimit; g – është ngarkimi vetjak dhe q – ngarkimi variabël.  

Do të përdoren seksione të klasës së 1-rë, 2-të dhe 3-të, bazuar në klasifikimin e EuroCode. 

𝑀𝐸𝑑 , 𝑉𝐸𝑑 ,  𝑇𝐸𝑑  përfaqsojnë ngarkimet llogaritëse, ndërsa 𝑀𝑐,𝑅𝑑 , 𝑉𝑐,𝑅𝑑 ,  𝑇𝑐,𝑅𝑑  ato rezistente. 

Faktori parcial i sigurisë 𝛾𝑀0 merret 1, 𝑊 – moduli i rezistencës, 𝐼-momenti i inercisë.  
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Verifikim i kapacitetit të seksionit në përkulje. 

𝑀𝐸𝑑/𝑀𝑐,𝑅𝑑 ≤ 1.0 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙𝑓𝑦/𝛾𝑀0  për rastin e seksioneve klasa 1 dhe 2 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙𝑓𝑦/𝛾𝑀0  për rastin e seksioneve klasa 3 

𝑊𝑒𝑙 – moduli i rezistencës elastike. 

Verifikim i kapacitetit të seksionit në prerje 

Në rast raportit 𝑉𝐸𝑑 > 0.5𝑉𝑐,𝑅𝑑, ku seksioni dobësohet kemi kushte shtesë për verifikimin e 

forcës përkulëse:  

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑{1 − (
2𝑉𝐸𝑑
𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑

− 1)

2

} 

Në rast të kundërt seksioni është i verifikaur për:   

𝑉𝐸𝑑/𝑉𝑐,𝑅𝑑 ≤ 0.5 

ku rezistenca në prerje është 𝑉𝑐,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣(𝑓𝑦/√3)/𝛾𝑀0 dhe 𝐴𝑣 seksioni rezistent ndaj prerjes.  

Verifikim i epjes nga përkulja.   

Bazuar në EC3 duhet të plotësohen kërkesat e mëposhtme:  

𝑀𝐸𝑑/𝑀𝑏,𝑅𝑑 ≤ 1 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇𝑊𝑦𝑓𝑦/𝛾𝑀1 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑝𝑙, 𝑦   për seksionet klasat 1 dhe 2 

𝑊𝑦 = 𝑊𝑒𝑙, 𝑦 , për seksionet e klasës 3 

 

𝜒𝐿𝑇 – faktori reduktues 𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇+√𝜙𝐿𝑇
2− �̅�𝐿𝑇

2
≤ 1.0;  

𝜙𝐿𝑇 = 0.5[1 + 𝛼𝐿𝑇(�̅�𝐿𝑇 − 0.2) + �̅�𝐿𝑇
2
];     �̅�𝐿𝑇 = √

𝑊𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 

Vlerësimi i 𝑀𝑐𝑟, kryhet bazuar në Trahair [67] 

 

𝑀𝑐𝑟 = √{(𝜋2𝐸𝐼/𝐿2  )(𝐺𝐽 + 𝜋2𝐸𝐶𝑤/𝐿2 )} 

 

𝐸𝐼 – ngurtësia ndaj përkuljes dhe 𝐺𝐽 + 𝜋2𝐸𝐶𝑤/𝐿
2 – ngurtësia ndaj përdredhjes; momenti kritik është 

një mesatare gjeometrike midis dy vlerave.  
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Verifikim nga përdredhja.  

Rezistenca nga përdredhja është në funksion të profilit që përdoret për realizimin e trarëve. 

Seksionet e mbyllur murhollë janë më rezistent ndaj përdredhjes. Në rastet kur skemat janë të 

tilla që gjenerohen sforcime nga forcat e përdredhjes këto sforcime duhet të verifikohen bazuar 

në kodet dhe literaturën përkatëse.  

Verifikimi bazuar në formulimin e Eurocode-it: 

𝑻𝑬𝒅
𝑻𝑹𝒅

≤ 𝟏.𝟎 

ku:  𝑇𝑅𝑑 = 𝑇𝑡,𝑅𝑑 + 𝑇𝑤,𝐸𝑑  ;  𝑇𝑡,𝐸𝑑 – kontributi i rezistencës llogaritëse nga përdredhja S.Venant; 𝑇𝑤,𝑅𝑑 

– kontributi i rezistencës llogaritëse nga përdredhja jashtëplanare; Në vlerësimin e 𝑇𝑡,𝐸𝑑  konsiderohen 

sforcimet tagenciale 𝜏𝑡,𝐸𝑑 ; ndërsa në vlerësimin e përdredhjes jashtëplanare 𝜎𝑤,𝐸𝑑  kontributi i 

sforcimeve normale nga bimomenti 𝐵𝐸𝑑  dhe sforcimet tagenciale 𝜏𝑤,𝐸𝑑 nga momenti 𝑇𝑤,𝐸𝑑 .  

Formulat vlejnë në rastin e seksioneve të klasës 1, 2 ,3 për përdredhjen ku :  

 klasa 1:     λ ≤ 9;   klasa 2:   9 < λ ≤ 10;  klasa 3:  10 < λ ≤ 14 ;   λ = c/t√𝑓𝑦/235;  

Për seksionet uniforme të plota  sforcimet janë të tipit uniform Saint Venant.  

𝑇𝑅𝑑 = 𝑇𝑡,𝑅𝑑 =

𝑓𝑦

√3
𝐽

𝑡𝑚𝑎𝑥
  ;     

ku konstantja përdredhëse 𝐽 =
1

3
∑ 𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑡𝑖

3;   𝑡𝑚𝑎𝑥 - distanca max. nga fibrat e jashtme;  

Për seksionet murholla të mbyllura  verifikimi bazohet në formulimin e Bredt, për sforcime 

uniforme: 

𝑇𝑅𝑑 = 𝑇𝑡,𝑅𝑑 = 2 𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑓𝑦/√3  

𝑡-trashësia e murit të seksionit, 𝐴 – sipërfaqja e seksionit, 𝑓𝑦 – rezistenca karakteristike. 

Për seksionet e hapura I ose H , bazuar në Trahair [67]  

Bimomenti rezistent jepet nga: 

𝐵𝑖,𝑤,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦  ∙ 𝑑𝑓
𝑏𝑓
2𝑡𝑓
4

   ; 

Përdredhja rezistente llogaritëse nga sforcimet uniforme: 

𝑇𝑡,𝑅𝑑 =∑(
𝑏𝑡2

2
) 𝜏𝑦 =∑(

𝑏𝑡2

2
)
𝑓𝑦

√3
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Përdredhja jashtëplanare nga sforcimet jouniforme: 

𝑇𝑤,𝑅𝑑 = 𝛼
𝐵𝑖,𝑤,𝑅𝑑
𝐿

= 𝛼 ∙ 𝑓𝑦  ∙
𝑏𝑓
2𝑡𝑓
4

 ∙  𝑑𝑓/𝐿 

𝐵𝑖,𝑤,𝑅𝑑  – bimomenti, 𝑑𝑚𝑎𝑥  – distanca max e fibrave, 𝑓𝑦  – rezistenca karakteristike, 𝑏𝑓–gjerësia e 

seksionit, 𝑑𝑓  ≅ ℎ distanca midis qendrave të krahëve të profilit,𝑡-trashësia e elementëve,  𝑡𝑓- trashësia 

e krahëve;  𝛼 – koeficient i konvertimit të bimomentit bazuar në 𝑇𝑤 =
𝑑𝐵𝑖

𝑑𝑥
,  𝛼 = 2.0 për rastin 

në studim [67] 

 

Një verifikim analog i përdredhjes jashtëplanare është me analogjinë në përkulje [68] : 

𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑥𝑓𝑦
+
 𝐵𝑖,𝑤,𝐸𝑑  𝑤

𝐶𝑤𝑓𝑦
≤ 1.0 

Ku: 𝐵𝑖,𝑤,𝐸𝑑-bimomenti llogaritës; 𝑤 = 0.25 𝑏𝑓ℎ; 𝑏𝑓 – gjerësia e seksionit I ose H; dhe h lartësia e 

tij;  𝐶𝑤 =
𝐼𝑓ℎ

2

2
 – konstantja përdredhëse jashtëplanare, 𝐼𝑓  – momenti i inercisë së njërit prej krahëve të 

seksionit sipas aksit vertikal baricentral 𝐼𝑓 =
𝑡𝑓𝑏𝑓

3

12
 , ku 𝑡𝑓 – trashësia e krahëve.  

 

Verfikime shtesë të forcës prerëse nga përdredhja.  

Bazuar në EuroCode me kontributet shtesë nga përdredhja, forca prerëse duhet të riverifikohet 

me formulimin e mëposhtëm të forcës prerëse rezistente:  

𝑉𝐸𝑑/𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 ≤ 0.5 

𝑃𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝐼 𝑜𝑠𝑒 𝐻:      𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = √1 −
𝜏𝐸𝑑

1.25(𝑓
𝑦
/√3)𝛾𝑀0

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑃𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑢𝑟ℎ𝑜𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟𝑒:      𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑 = √1−
𝜏𝐸𝑑

(𝑓
𝑦
/√3)𝛾𝑀0

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 është përcaktuar në verifikimin në prerje, 𝜏𝐸𝑑  – sforcime prerëse nga përdredhja S.Venant.  

 

5.3.3. Analiza matricore strukturore.  

Bazuar në modelimin me 6 shkallë lirie për element, matrica e ngurtësisë së elementit të fundëm 

i rrotulluar me kënd 𝛼 në plan (Fig. 5.4), vlerësohet nga (Eq). 5.15: 

(Eq). 5.15.        [𝐾] 𝑒  = [𝑅]𝑇[𝑘] 𝑒 [𝑅] 
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Fig. 5.4.Elementi tra sipas referimeve lokale dhe globale [69]. 

 

Ndërtimi i matricës së ngurtësisë. 

Matrica e ngurtësisë ndërtohet sipas referimit global në (𝐸𝑞). 5.16.  

(𝐸𝑞). 5. 16.    [𝐾] 𝑒 = [𝑅]
𝑇[𝑘] 𝑒[𝑅];        [𝑅] =

[
 
 
 
 
 
 
  𝑐𝑜𝑠𝛼   𝑠𝑖𝑛𝛼     0        0          0       0
−𝑠𝑖𝑛𝛼  𝑐𝑜𝑠𝛼    0        0          0       0
       0        0       1        0          0       0
       0        0       0     𝑐𝑜𝑠𝛼     𝑠𝑖𝑛𝛼   0
        0        0       0 − 𝑠𝑖𝑛𝛼     𝑐𝑜𝑠𝛼   0
       0        0       0        0          0       1

 ]
 
 
 
 
 
 

 

   {𝑝}𝑒 =

{
  
 

  
 
𝑀𝑥𝑖

𝑀𝑦𝑖

𝑄𝑧𝑖
𝑀𝑥𝑗

𝑀𝑦𝑗

𝑄𝑧𝑗}
  
 

  
 

; {𝑢}𝑒 =

{
 
 

 
 
𝜃𝑥𝑖
𝜃𝑦𝑖
𝑣𝑧𝑖
𝜃𝑥𝑗
𝜃𝑦𝑗
𝑣𝑧𝑗}
 
 

 
 

;  →  [𝑘] 𝑒 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
    𝛽

𝐺𝐽

𝐿
     0        0 − 𝛽

𝐺𝐽

𝐿
   0         0   

   0     
4𝐸𝐼

𝐿
      

6𝐸𝐼

𝐿2
      0     

2𝐸𝐼

𝐿
  −

6𝐸𝐼

𝐿2
 

    0    
6𝐸𝐼

𝐿2
       

12𝐸𝐼

𝐿3
    0     

6𝐸𝐼

𝐿2
  −

12𝐸𝐼

𝐿3

 −𝛽
𝐺𝐽

𝐿
    0         0     𝛽

𝐺𝐽

𝐿
     0           0    

  0     
2𝐸𝐼

𝐿
      

6𝐸𝐼

𝐿2
      0     

4𝐸𝐼

𝐿
  −

6𝐸𝐼

𝐿2

 0  −
6𝐸𝐼

𝐿2
 −

12𝐸𝐼

𝐿3
    0 −

6𝐸𝐼

𝐿2
    

12𝐸𝐼

𝐿3 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementët e [𝐾] 𝑒 sipas referimit global jepen në (𝐸𝑞). 5.17 

(𝐸𝑞). 5. 17.          [𝐾]
 𝑒
=

[
 
 
 
 
 
 
   𝑎      𝑏       𝑐       𝑑      𝑒 − 𝑐
    𝑏      𝑓       𝑔       𝑒      ℎ − 𝑔
    𝑐      𝑔       𝑝       𝑐      𝑔 − 𝑝
   𝑑      𝑒       𝑐       𝑎      𝑏 − 𝑐
    𝑒      ℎ       𝑔       𝑏      𝑓 − 𝑔
−𝑐  −𝑔  − 𝑝 − 𝑐  − 𝑔    𝑝 ]

 
 
 
 
 
 

 ;     

Koeficientët 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑔, ℎ, 𝑝 marrin vlerat:  

𝑎 = 𝛽
𝐺𝐽

𝐿
𝑐𝑜𝑠2𝛼 +

4𝐸𝐼

𝐿
𝑠𝑖𝑛2𝛼 ;    𝑏 = (𝛽

𝐺𝐽

𝐿
−
4𝐸𝐼

𝐿
) 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼;    𝑐 = −

6𝐸𝐼

𝐿2
𝑠𝑖𝑛𝛼;          

𝑑 = −𝛽
𝐺𝐽

𝐿
𝑐𝑜𝑠2𝛼 +

2𝐸𝐼

𝐿
𝑠𝑖𝑛2𝛼;     𝑒 = (−𝛽

𝐺𝐽

𝐿
−
2𝐸𝐼

𝐿
) 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼;  

𝑀𝑥𝑖 

𝑀𝑦𝑖  
𝑄𝑧𝑗  

𝑀𝑦𝑗  

𝑀𝑥𝑗 

𝑄𝑧𝑖  

Y 

X 

Z 



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

60 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

 𝑓 = 𝛽
𝐺𝐽

𝐿
𝑠𝑖𝑛2𝛼 +

4𝐸𝐼

𝐿
𝑐𝑜𝑠2𝛼;            𝑔 =

6𝐸𝐼

𝐿2
𝑐𝑜𝑠𝛼 ;      

   ℎ = −𝛽
𝐺𝐽

𝐿
 𝑠𝑖𝑛2𝛼 +

2𝐸𝐼

𝐿
𝑐𝑜𝑠2𝛼;              𝑝 =

12𝐸𝐼

𝐿3
  ; 

 𝐺 – moduli në prerje, J – konstantja e përdrëdhjes, E – moduli i elasticitetit, ℎ -lartësia e seksionit.  

Për cdo element, inkastrohen nyjet dhe gjenden vlerat e forcave nyjore {p}e,o. Ky vektor me 

shenjën e kundërt, përbën vektorin e forcave nyjore ekuivalente −{p}e,o , i cili shndërrohet 

sipas referimit global {P}e dhe ndërtohet vektori i forcave nyjore {𝑃} sipas referimit global. 

Kontributi i ngurtësisë ndaj përdredhjes, në rast të seksioneve që shfaqin fenomene të 

përdredhjes së penguar, shumëzohet me një koeficient 
𝛽 

𝛽−𝑛
  të vlerësuar në (𝐸𝑞). 5.14.  

 

Zgjidhja e ekuacionit matricor.  

Pasi është ndërtuar matrica globale e ngurtësisë, gjenden zhvendosjet e nyjeve të lira, forcat 

reaksionare si dhe forcat nyjore të brendshme. Vektori i forcave nyjore gjendet sipas referimit 

global {P}. Zgjidhja për zhvendosjet globale {U𝑢} të nyjeve të lira dhe forcat reaksionare {Pu} 

për nyjet e penguara jepet nga:  

{
𝑃𝑘
𝑃𝑢
} = [

[𝐾11][ 𝐾12]

[𝐾21] [𝐾22]
] {
𝑈𝑢
𝑈𝑘
}   →  {   

{𝑃𝑘} = [𝐾11]{ 𝑈𝑢}

{𝑃𝑢} = [𝐾21]{𝑈𝑘}
    →     {  

{𝑈𝑢} = [𝐾11] 
−1{𝑃𝑘} 

{𝑃𝑢} = [𝐾21]{𝑈𝑢}
 

𝑃𝑘 – ngarkime nyjore të njohura; 𝑃𝑢 – ngarkime nyjore të panjohura (forca reaksionare) ;  

 𝑈𝑢 – zhvendosje të panjohura dhe 𝑈𝑘 – zhvendosja të njohura të lidhjeve me tokën, zakonisht nulle.  

Zhvendosjet sipas referimit lokal për cdo element gjenden nga barazimi i mëposhtëm: 

{𝑢}𝑒 = [𝑅]{𝑈}𝑒  

Forcat e brendshme nyjore finale të cdo elementi gjenden duke mbledhur kontributet e përftuar 

nga ekuacioni matricor dhe nga vektori i forcave nyjore të skemës së inkastruar të MDN-së për 

cdo element.  

{𝑝}𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑒 =
{𝑘}𝑒 {𝑢}𝑒 + {𝑝}𝑒,0 

 

Vlerësimi i zhvendosjeve dhe forcave të brendshme të vazhduara në element. 

Forcat dhe zhvendosjet e brendshme përgjatë elementit gjenden në funksion të variablës x – 

distancë nga njëri prej skajeve, duke ndërtuar vijën elastike të traut si dhe diagramat e forcave 

të brendshme.  
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Gjithashtu në mënyrë alternative, zhvendosjet mund të gjenden edhe duke interpoluar vlerat 

nyjore të përftuara. Funksioni zhvendosje tërthore vertikale 𝑣𝑧𝑖 jepet: 

(Eq). 5.18.                𝑣𝑧𝑖(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3;      

   𝜃𝑦𝑖(𝑥) = 𝑑
𝑣𝑧𝑖(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝑎1 + 2𝑎2𝑥 + 3𝑎3𝑥

2;    𝜃𝑥𝑖(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

Në formë matricore (Eq). 5.18  shkruhet: 

(𝐸𝑞). 5. 19.        {

𝜃𝑥𝑖(𝑥)

𝜃𝑦𝑖(𝑥)

𝑣𝑧𝑖(𝑥)

} = {
0      0       0       0        1    𝑥
0     1      2𝑥      3𝑥2    0    0
1      𝑥      𝑥2      𝑥3      0    0

}

{
 
 

 
 
𝑎0
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑏0
𝑏1}
 
 

 
 

 

Funksionet marrin vlerat nyjore për 𝑥 = 0 (nyja i) dhe 𝑥 = 𝐿(nyja j) (L-gjatësia e elementit): 

𝜃𝑥𝑖 , 𝜃𝑦𝑖 , 𝑣𝑧𝑖 , 𝜃𝑥𝑗 , 𝜃𝑦𝑗 , 𝑣𝑧𝑗  

Duke zëvëndësuar për 𝑥 = 0 (nyja i) dhe 𝑥 = 𝐿(nyja j) në (𝐸𝑞). 5.19 përftohet: 

(𝐸𝑞). 5. 20.         

{
  
 

  
 
𝜃𝑥(𝑥 = 0)

𝜃𝑦(𝑥 = 0)

𝑣𝑧(𝑥 = 0)

𝜃𝑥(𝑥 = 𝐿)

𝜃𝑦(𝑥 = 𝐿)

𝑣𝑧(𝑥 = 𝐿)}
  
 

  
 

=

[
 
 
 
 
 
 0       0        0       0       1    0
 0  − 1       0       0       0    0
1       0      0        0        0    0
0       0       0       0       1    𝐿
0  − 1 − 2𝐿 − 3𝐿2   0    0
1       𝐿      𝐿2      𝐿3     0    0 ]

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝑎0
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑏0
𝑏1}
 
 

 
 

    → 

→   

{
 
 

 
 
𝑎0
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑏0
𝑏1}
 
 

 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 0       0        0       0       1    0
 0  − 1       0       0       0    0
1       0      0        0        0    0
0       0       0       0       1    𝐿
0  − 1 − 2𝐿 − 3𝐿2   0    0
1       𝐿      𝐿2      𝐿3     0    0 ]

 
 
 
 
 
−1

{
 
 

 
 
𝜃𝑥𝑖
𝜃𝑦𝑖
𝑣𝑧𝑖
𝜃𝑥𝑗
𝜃𝑦𝑗
𝑣𝑧𝑗}
 
 

 
 

=   

[
 
 
 
 
 
 0       0        0       0       1    0
 0  − 1       0       0       0    0
1       0      0        0        0    0
0       0       0       0       1    𝐿
0  − 1 − 2𝐿 − 3𝐿2   0    0
1       𝐿      𝐿2      𝐿3     0    0 ]

 
 
 
 
 
−1

{
 
 

 
 
𝜃𝑥𝑖
𝜃𝑦𝑖
𝑣𝑧𝑖
𝜃𝑥𝑗
𝜃𝑦𝑗
𝑣𝑧𝑗}
 
 

 
 

 

(𝐸𝑞). 5.20 zëvëndësohet tek (𝐸𝑞). 5.19, nga ku përftohen funksionet e zhvendosjeve përgjatë 

elementit:  

(𝐸𝑞). 5. 21.         {

𝜃𝑥𝑖(𝑥)

𝜃𝑦𝑖(𝑥)

𝑣𝑧𝑖(𝑥)

} = {
0       0       0       0       1    𝑥
0       1     2𝑥     3𝑥2    0    0
1       𝑥      𝑥2      𝑥3      0    0

}

{
 
 

 
 
𝑎0
𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑏0
𝑏1}
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Kapitulli 6.  

6. ALGORITMET GJENETIKE.   

 
Algoritmet gjenetike (GA) janë më të njohurat dhe zbatuarat gjerësisht në literaturë. Përfshihen 

në grupin e jo-deterministikëve. Mund të konsiderohen si një nga katër algoritmet evolutive 

kompjutacionale, pjesë e Inteligjencës Artificiale. Formulimi i tyre bazohet në 

“Teorinë e Evolucionit” të Darwin − it. 

Për herë të parë formulimi i algoritmeve evolutive është kryer nga I. Rechenberg në vitin 1960 

në botimin “Evolution Strategies” [29]. Ideja është ripërpunuar në botimet e Holland-it [31] 

në 1975 në “Adaption in natural and artificial systems”. Më tej do të jetë Goldberg [33] në 

1989, i cili do të formulojë (GA)-në të përdorur gjerësisht në projektimin optimal strukturor 

deri në ditët e sotme. Pezeshk [34] do të përgatis një përmbledhje mbi procedurën dhe aplikimin 

e (GA)-ve në konstruksionet e celikut deri në vitet 2002. 

 

Procesi gjenetik. 

Analogjia e funksionimit të algoritmeve gjenetike lidhet me proceset gjenetike biologjike të 

riprodhimit. Të gjithë organizmat e gjallë përbëhen dhe kanë për cdo qelizë një set 

kromozomesh, të cilat përcaktojnë ADN-në, duke shërbyer si model për të gjithë organizmin. 

Cdo kromozom është i përbërë nga gjene, të cilët kodojnë një protein të caktuar, ose një 

karakteristikë të caktuar. Vlera e mundshme e cdo karakteristike quhet alel. Cdo gjen ka 

pozicionin e tij në kromozom, i cili njihet si lokus.  

Bazuar në procesin e rikombinimit gjenetik të dy prindërve që kryqëzohen, për të formuar 

individë më të mirë, me të njëjtën analogji, kombinohen prindërit potencialë të zgjidhjeve më 

të mira të problemit strukturor të optimizimit, që plotësojnë kushtet e dhëna.  

Individët që funksionojnë dhe plotësojnë më mirë funksionin përshtatje, mbijetojnë në brezat 

e ardhshme. Procesi është në analogji me teorinë e evolucionit dhe mbijetesës së gjallesave.  

Problemet e optimizimit konsistojnë në gjetjen e vlerës optimale duke kërkuar në një hapsirë 

vlerash të mundshme. Hapësira e të gjitha vlerave të mundshme quhet hapësirë e kërkimit. Cdo 

pikë në të paraqet si një zgjidhje e mundshme, e cila karakterizohet nga vlera e tij ose vlera e 

funksionit përzgjedhje, “fitness”.  
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6.1.Hapat e algoritmit gjenetik.  

Algoritmi fillon më përcaktimin e problemit të optimizimit dhe funksionit të qëllimit psh. 

minimizim kostoje ose peshe të strukturës. Përcaktohen variablat e problemit, që mund të jenë 

seksionet e elementëve të konstruksionit kapriatë celiku. Variablat duhet të plotësojnë një seri 

kushtesh që jepen nga analiza strukturore e problemit të konstruksionit dhe nga kodet e 

projektimit. 

Më tej përcaktohet funksioni i përzgjedhjes “funksioni fitness”, i cili është ai që përzgjedh në 

popullatën fillestare individët më të mirë për riprodhim. Veprimet kryhen mbi variablat e 

koduar në stringa binare 010101010 ...  

Veprimet janë operatorët gjenetike të përzgjedhjes, kryqëzimit dhe mutacionit. Gjenerohet 

popullata me individët e rinj, e cila duhet të jetë më e mirë sesa ajo e mëparshmja. Gjenerimi i 

popullatave vazhdohet derisa plotësohet një kusht i caktuar i problemit. Në mënyrë të 

përmbledhur hapat e algoritmit gjenetik sipas algoritmeve të zhvilluar nga Golderberg në 1989 

[33], konsistojnë në:   

a. [Fillim] Gjenerohet popullata me n kromozome: 

b. [Funksioni përzgjedhje] Vlerësohet funksioni përzgjedhje f(x), për cdo kromozom të 

popullatës.  

c. [Popullata e re] Krijohet popullata e re duke përzgjedhur prindërit më të mirë në 

bazë të vlerës së funksionit “fitness”, funksioni përzgjedhje, si dhe duke aplikuar 

operatorët gjenetike të mëposhtëm: 

i. [Përzgjedhje] Përzgjedhje e dy prindërve nga një popullatë në bazë të 

vlerave të funksionit. 

ii. [Kryqëzim] Gjenerohen fëmijët duke miksuar karakteristikat e 

prindërve me një probabilitet kryqëzimi. Nqs. nuk aplikohen operatorë 

kryqëzimi në string-a, atëherë ato përbëjnë kopjen identike të prindërve.  

iii. [Mutacion] Aplikohet me një probabilitet të mutacionit, ndryshimet në 

karakteristikat e fëmijëve në cdo lokus.  

iv. [Pranimi] Vendosen stringat e reja në popullatë.  

d. [Zëvëndësimi] Përdoret popullata e re e gjeneruar për ciklin pasardhës të algoritmit.  

e. [Test] Me plotësimin e kushtit të përfundimit, jepet zgjidhja më e mirë në populatë. 

Në mënyrë të përmbledhur kemi tre procese: (1) kodimi dhe dekodimi i variablave në string-a 

(2) vlerësimi i funksionit përzgjedhje “fitness” të cdo string-e dhe (3) aplikim i operatorëve 

gjenetike. Vlera e përzgjedhjes të cdo string-e gjendet bazuar në funksionin e qëllimit. Nqs. 
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zgjidhja bie në kundërshtim me kushtet e problemit, atëherë aplikohet një penalizim vlere 

(penalty function).  

Operatorët gjenetike.   

Gjenerimi i popullatave pasardhëse kryhet nëpërmjet aplikimit të operatorëve gjenetikë të 

algoritmit, të cilët janë:  

(a) Përzgjedhje dhe riprodhim (selection and reproduction)  

(b) Kryëzim (crossover)  

(c) Mutacion (mutation) 

Këto veprime kryhen mbi elementët e koduar me stringa binare të kodimit. Mënyra më e njohur 

është ajo binare. Psh. kemi:  

Kromozomi 1:  101101010101 

Kromozomi 2:  100000010001 

Cdo kromozom përcaktohet nga një string binare. Cdo bit përfaqson disa karakteristika të 

zgjidhjes, ose e gjithë stringa përfaqson një numër.  

(a) Operatori i përzgjedhjes dhe riprodhimit (selection and reproduction) përbën 

motorin bazë të përzgjedhjes Darvin-iane dhe mbijetesës së më të mirit. Qëllimi i 

procesit të përzgjedhjes është të lejojë informacionin e regjistruar në string-at me 

vlera më të mira të funksionit të përzgjedhjes të mbijetojë në gjeneratat pasardhëse. 

Cdo string-e i bashkëngjitet një probabilitet përzgjedhje 𝑝𝑠. 

(b) Operatori i kryqëzimit (crossover-it) krijon variacion në popullatë duke gjeneruar 

stringa të reja nga kryqëzimi i prindërve, të cilët ndahen paraprakisht në segmente 

të koduar.  

Kryqëzimi funksionon si më poshtë vijon:  

Kromozomi 1:  1011 / 01010101 

Kromozomi 2:  1000 / 00010001 

Fëmija 1:  1011 / 00010001 

Fëmija 2:  1000 / 01010101 

(c) Mutacioni aplikohet duke ndryshuar vlerat e stringës fëmijë, në bazë të një 

probabiliteti mutacion 𝑝𝑚, i cili ka vlerë më të ulët se ai i përzgjedhjes dhe garanton 

që e gjithë hapësira e vlerave apo kombinimeve të ndryshme që mund të studiohet. 
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Nga kryqëzimi dhe mutacioni i prindërve mund të krijohën karakteristika të reja për 

fëmijët. Ky operator është me përfitim të rritjes së diversitetit të popullatës. 

Mutacioni aplikohet psh. si më poshtë: 

Fëmija 1:  1011 / 00010001 

Fëmija 2:  1000 / 01010101 

Fëmija 1 (i mutuar):  1010 / 00011001 

Fëmija 2 (i mutuar):  1010 / 00010101 

 

Teorema themelore e algoritmit gjenetik. 

Algoritmet gjenetike gjejnë zgjidhjen optimale, bazuar në Teoremën themelore të algoritmeve 

gjenetike, e njohur si Teorema “Schema”, formuluar nga Holland [31] në 1975. 

Skemat përbëjnë një grup stringash të cilat kanë të përbashkët një grup shifrash. Nëse gjatësia 

e një stringe është me 6 elementë, psh. 1*0**0, atëherë vlerat * mund të jenë 0 ose 1 dhe rendi 

i skemës përfaqësohet nga numri i vlerave të njohura të saj. 

Vlera e funksionit të përzgjedhjes të një skeme është vlera mesatare e të gjitha stringa-ve që i 

përgjigjen asaj.  

Teorema thotë se: “Skemat e rendit të ulët, me një vlerë mbi mesataren të funksionit të 

përzgjedhjes, shtohen eksponencialisht ne gjeneratat e ardhshme”. Në formën e ekuacionit 

formulimi paraqitet në (𝐸𝑞). 6.1 : 

(𝐸𝑞). 6. 1.           𝑚(𝐻𝑖 , 𝑡 + 1) ≥ 𝑚(𝐻𝑖 , 𝑡) ∙ [
𝑓(𝐻𝑖)

𝑓̅
] ∙ [1 − 𝑝𝑐

𝛿(𝐻𝑖)

𝐿 − 1
] − [1 − 𝑝𝑚

𝑂(𝐻𝑖)] 

Ku: 𝑚(𝐻i , 𝑡 + 1) dhe 𝑚(𝐻i , 𝑡) përfaqsojnë numrin e skemave H në gjeneratën t+1 dhe t respektivisht, 

f(𝐻i) është vlera mesatare e funksionit të përzgjedhjes së stringave në skemën 𝐻i, f ̅është mesatarja e e 

funksionit të përzgjedhjes për gjithë popullatën, 𝛿(𝐻i) përfaqson gjatësinë e skemës 𝐻i,  𝑝𝑐  dhe 𝑝𝑚 

janë respektivisht probabilitetet për kryqëzimin dhe mutacionin; L – gjatësia e string-ave.  

Zgjidhja e një problemi të thjeshtë me algoritmet gjenetike jepet në Aneksin Nr.5.  

 

6.2.Karakteristikat e algoritmit gjenetik.  

Problemi i optimizimit me algoritmin gjenetik (GA) mund të trajtojë me thjeshtësi mjediset 

diskrete të optimizimit. 

FUNKSION QËLLIMI (MIN):  𝑊 = ∑ 𝜌𝑒
𝑁
𝑒 𝐿𝑒𝐴(𝜂𝑒) 
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KUSHTET E PROBLEMIT:  {

{𝜎}𝑙 ≤ {𝜎} ≤ {𝜎}𝑢

{𝑈}𝑙 ≤ {𝑈} ≤ {𝑈}𝑢

{𝐴}𝑙 ≤ {𝐴} ≤ {𝐴}𝑢
 

ku 𝜂𝑒 dhe 𝐿𝑒 janë dendësia e materialit dhe gjatësia e elementëve, 𝜂𝑒 përfaqson indeksin referencë të 

seksionit të profilit, 𝐴(𝜂𝑒) përfaqson sipërfaqen e seksionit, dhe N -  numri total i elementëve.  

Vektorët {𝜎}, {𝑈} 𝑑ℎ𝑒 {𝐴}  përmbajnë vlera të sforcimeve, zhvendosjeve dhe kushteve gjeometrike. 

Mbishkrimet 𝑙 dhe 𝑢  i referohen kufijve të poshtëm dhe të sipërm të kushteve. 

 

“Penalty function” (Funksioni rregullator) 

Nqs. kushtet e problemit nuk plotësohen, dmth. vlerat e kushteve tejkalohen përtej atyre 

kufitare, aplikohet një koeficient rregullator në funksionin e qëllimit, me vlerë sa shkalla e 

tejkalimit të vlerave. Një funksion rregullator i mundshëm është linear i shumëfishtë. Cdo 

element strukturor kontrollohet për tejkalim të sforcimeve ose zhvendosjeve. Nqs. një kusht 

tejkalohet atëherë përcaktohet funksioni rregullator ∅𝑖   (Pezeshk [34]):  

∅𝑖 =

{
 

 1              𝑛𝑞𝑠. |
𝑝𝑖
𝑝𝑚𝑎𝑥

| ≤ 1

𝑘𝑖|𝑝𝑖|

𝑝𝑚𝑎𝑥
       𝑛𝑞𝑠. |

𝑝𝑖
𝑝𝑚𝑎𝑥

| > 1

 

Ku: ∅𝑖  është vlera rregulaltore e funksionit për kushtet i; 𝑝𝑖  është një karakteristikë strukturore 

(sforcime ose zhvendosje etj.); 𝑝𝑚𝑎𝑥 është vlera maksimale për cdo 𝑝𝑖 dhe 𝑘𝑖  shkalla e tejkalimit.   

 

Kodimi dhe dekodimi. 

Ekzistojnë disa metoda kodimi, ku më të njohurat janë ato binare nëpërmjet string-ave 

0110110 . . .̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . Kodimi kryhet duke konvertuar cdo zgjidhje të mundshme të sistemit në një 

string me gjatësi të caktuar vlerash binare dhe anasjelltas. Kodimi i një zgjidhje kryhet duke 

konvertuar secilën në një string dhe duke i rradhitur në mënyrë të njëpasnjëshme aq sa është 

edhe numri i variablave të problemit.   

Nëse vlera e një variable merret nga një listë me 29 seksione komerciale, atëherë këto 

përcaktohen nga 1 në 30, në total 25 mundësi. Cdo vlerë nga 1 te 29 mund të konvertohet në 

sistemin binar: 29 = 24 + 23 + 22 + 20 :  29 = 11101̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
2.  

Për një problem me 10 variabla, ku një variabël mund të përcaktohet me një string me gjatësi 

5, zgjidhja e mundshme potenciale e sistemit është një string me gjatësi 5𝑥10 = 50.  
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Strategjitë e përzgjedhjes.  

Në fazat e para të algoritmit gjenerohen rastësisht disa zgjidhje të mundshme. Për të garantuar 

që eksplorohet mjedisi i plotë i tyre në këto faza të para, popullata duhet të jetë sa më e 

larmishme. Për këtë arsye funksioni i përzgjedhjes shkallëzohet duke lejuar përzgjedhjen dhe 

kryqëzimin e cifteve me funksion përzgjedhje të ulët nëpërmjet një faktori korrektues.  

Kur krijohet një popullatë e mjaftueshme, përzgjidhen ciftet më të mira, dhe gradualisht 

eliminohen ato që kanë funksion përzgjedhje më të ulët.  

Disa skema përzgjedhje janë studiuar nga Goldberg dhe Deb në 1991 [70]. Disa prej tyre janë 

përzgjedhja e tipit proporcional, me renditje, me short, prindërore dhe ajo e zgjeruar.  

Në proporcionalen, përzgjidhen string-at që kanë vlerë të funksionit të përzgjedhjes më të lartë. 

Popullata ndahet në dy grupe në funksion të vlerave të funksionit. Vlera e probabilitetit është   

Pezeshk [34]:  

𝑝𝑝𝑒𝑟𝑧𝑔𝑗𝑒𝑑ℎ𝑗𝑒 =
𝑓𝑖
∑𝑓𝑖

 

Ku 𝑓𝑖  është vlera funksionit përzgjedhës për stringën e i-të të popullatës ndërsa ∑𝑓𝑖  përfaqson 

shumatoren e vlerave të funksionit përzgjedhës të gjithë popullatës.  

String-at me vlera më të larta të funksionit përzgjedhës kanë mundësi më të larta riprodhimi. 

Një shembull funksion përzgjedhje është e anasjellta e peshës totale të struktures:  

𝑓 =
1

𝑃
 

ku 𝑃 – pesha totale e strukturës.  

Shkallëzimi linear.  

Në gjenerimet e para, lejohen disa string-a shtesë në popullatë për të rritur mundësinë e 

eksplorimit të mjedisit të mundshëm të vlerave. Për këtë arsye, aplikohet një shkallëzim i 

vlerave, i cili përcaktohet me një marrëdhënie lineare midis vlerave të shkallëzuara dhe vlerës 

reale të funksionit të përzgjedhjes.  

 

Operatori i kryqëzimit.  

Kryqëzimi konsiston në shkëmbimin e kodeve binare mdis kromozomeve, të cilat përfaqësojnë 

zgjidhje të mundshme të problemit. Përzgjidhen dy string-a prindërore dhe shkëmbehen pjesë 

të tyre me gjatësi dhe vendndodhje të caktuar. Shkëmbimi midis segmentëve të string-ave 

mund të jetë: kryqëzim në një pikë, në dy pika dhe uniforme.  
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Përcaktohen string-at:  

String 1:  10001011011010000 

String 2:  10111100001100100 

Kryqëzimi në një pikë kryhet në shifrën e 5-të. 

Realizohet me zëvëndësimin e vlerave të string-ave në një pikë. 

String 1:  10001 100001100100 String 2:  10111 011011010000 

Kryqëzimi uniform  

Ky kryqëzim kryhet bazuar në një string model, psh: 11111000001111111.  

Realizohet me shkëmbimin e segmentëve të caktuar, sipas modelit aty ku vlera është zero.  

String 1:  10001 10000 1010000 

String 2:  10111 01101 1100100 

 

Kryqëzimi aplikohet pasi është kryer përzgjedhja e string-ave prindërore. Kryqëzimi i tipit 

uniform është propozuar për herë të parë nga 𝑆𝑦𝑠𝑤𝑒𝑟𝑑𝑎, 1989  [71].   

𝐷𝑒 𝐽𝑜𝑛𝑔 𝑑ℎ𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑎𝑟𝑠 (1992) [72], ka propozuar një mekanizëm që vetëpërshtatet dhe është 

algoritmi, i cili përzgjedh se cilin operator do të aplikoj midis operatorëve të ndryshëm. 

Operatori i mutacionit.  

Operatori i mutacionit aplikohet pas kryqëzimit. Ai garanton që nuk kemi humbje të 

informacionit dhe hapësira e plotë e vlerave të mundshme po studiohet. Operatori zbatohet për 

një probabilitet të caktuar mutacioni. Zëvëndësimi konsiston në ndryshimin e vlerave nga 0 në 

1 dhe anasjelltas, bazuar në probabilitetin e dhënë, i cili zakonisht është rreth 0.01. 

Psh.     Vlerat Random të gjeneruara  Stringat e reja 

Stringa 1:   1 0 0 1  0.07 0.10 0.01 0.15       1 0 1 1 

Stringa 2:   0 0 1 0  0.50 0.71 0.03 0.04      0 0 1 0 

 

6.3.Parametrat kryesore për zbatimin e algorimit.  

Parametrat kryesore të algoritmeve gjenetike janë: madhësia e popullatës, funksioni 

përzgjedhje, operatorët e kryqëzimit, probabiliteti i kryqëzimit dhe mutacioni. Konvergjenca e 

problemit është në funksion të parametrave gjenetike. Gjithashtu efektiviteti i algoritmit, 

ndikohet nga vlerat e këtyre parametrave. Me një popullatë më të madhe, probabiliteti i 

mutacionit mund të jetë më i vogël. Vlerat e parametrave të sipërpërmendur do studiohen në 

detaj për problemet e optimizimit strukturor në kapitullin që vijon.  
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Kapitulli 7.  

7. NDËRTIMI I PROBLEMIT TË PROJEKTIMIT OPTIMAL 

NË MATLAB soft R2017a. 

 
MATLAB soft R2017a është një gjuhë programimi me bazë analizë matricore me një përdorim 

të gjerë në studimin e problemeve të ndryshme inxhinierike. Struktura e tij është e ngjashme 

me gjuhë të tjera të programimit C++, Basic, Fortran etj. Soft-i është përzgjedhur për tu 

përdorur në këtë studim për ndërtimin e procedurave algoritmike të projektimit optimal. 16 

 

7.1.Analizë e algoritmeve në MATLAB. 

Programi është i specializuar për analizat me funksione ndihmëse, të cilat lehtësojnë studimin 

e problemeve inxhinierike. Në bazë të nevojave në këtë soft mund të ndërtohen:  

(1) Miniaplikacione  

(2) Toolbox-e  

(3) Script-e (ose nënprograme) 17.  

Dy toolbox-et kryesore për optimizimin janë: Optimization Toolbox dhe Global 

Optimization Toolbox R2017a, të cilat trajtojnë metoda të optimizimit deterministik ose jo-

deterministik me kushte jo-lineare:  

a. Optimization Toolbox 18 

i. Optimizimi i pakështëzuar “Unconstrained 

Optimization” ( fminsearch, fminun) 

ii. Optimizimi i kushtëzuar “Constrained 

Optimization” (fminbnd, fmincon, fseminf)  

iii. Optimizimi me disa funksione qëllimi 

“Multiobjective Optimization” (fgolattain, 

fminimax) 

 
16 Për më shumë info shiko në www.mathworks. com  

17 Script-et përfaqsojnë kodet e programimit, të përpunuara në MatLab. Përbëjnë njësinë bazë të funksionimit. 

Ndryshme mund të quhen edhe nënprograme.  

18 Në këtë Toolbox-e përfshihen algoritme të tipit deterministik.  

http://www.mathworks.com/
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b. Global Optimization Toolbox. 19 

i. Algoritme gjenetike (GA) – “Genetic Algorithm” 

ii. Algoritmet gjenetike me disa funksione qëllimi 

(MultiobjGA) 

iii. Tufat inteligjente (PSO) – Particle Swarm 

Optimization” 

iv. Procese fizike të ftohjes (SA) – “Simulated 

Annealing” 

v. Kërkimi i modeleve (PS) – “Pattern Search” 

 

Funksioni ROSENBROCK  

Funksioni Rosenbrock [73] është një funksion jo-konveks, i cili përdoret për testimin e 

performancës të algoritmeve të optimizimit. Është propozuar për herë të parë në 1960 nga 

Rosenbrock dhe është i njohur për nga forma si “𝐿𝑢𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝑅𝑜𝑠𝑒𝑛𝑏𝑟𝑜𝑐𝑘” -ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 7.1.  Plotimi i pikave të 

grafikut të funksionin 

“Rosenbrock” për 𝑎 = 1 dhe 

𝑏 = 100. [74] 

 

Funksioni përcaktohet me formulën:  

𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑎 − 𝑥2) + 𝑏(𝑦 − 𝑥2)2 

Ai ka një minimum global në (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑎2), ku 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0.  

 

 

 
19 Në këtë Toolbox janë përdorur algoritmet e njohur jo-deterministike  
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Testimi në MatLab i funksionit “Rosenbrock”  

Funksioni “Rosenbrock” do të testohet në MatLab, për rastin 𝑎 = 1 dhe 𝑏 = 100. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = (1 − 𝑥2) + 100(𝑦 − 𝑥2)2 

a. Optimization Toolbox  

Për testimin, aplikohen “fminsearch” dhe “fminunc” – “Unconstrained linear minimization” 

me algoritme me bazë gradienti.  Gjetja e zgjidhjes optimale është :  

1. Në funksion të numrit të iteracioneve. Vlera optimale është e përafruar nëse numri 

i iteracioneve nuk është i mjaftueshëm psh. 200.  

2. Toleranca në kryerjen e veprimeve. Rezultati jepet në funksion të tolerancës së 

funksionit dhe të variablave. Sa më e vogël toleranca,  aq më i lartë numri i 

veprimeve dhe më e besueshme zgjidhja. 

3. Vlera fillestare e iteracionit. Algoritmi bie në kurthin e minimumit lokal në rast se 

vlera fillesare është shumë larg zgjidhjes optimale. 

4. Përzgjedhja e përafrimit, ”fminsearch” kërkon një numër më të lartë iteracionesh, 

por ofron zgjidhje shumë më të besueshme ndërsa, “fminunc” kërkon shumë më pak 

iteracione, por nuk jep zgjidhje optimale.  

5. Analizat dhe rezultatet janë paraqitur në Table 7.1. 

Table 7.1. Prova të kryer mbi funksionin “Rosenbrock” në analizën e toolbox-it Optimization Toolbox 

Matlab, për algoritmet “fminsearch” dhe “fminunc" 

Algoritmi Numri 

iteracioneve 

Toleranca Vlera fillestare 

e iteracionit 

Zgjidhja  

(x,y) 

Vlera 

f[x,y] 

Shënime 

 

 

1 

fminsearch 200 0.001 [100,200] [5.153; 

26.452] 

18.18 Duhen më shumë 

iteracione. 

fminsearch 346 0.001 [100,200] [1;1] 0 Zgjidhja optimale 

fminunc 12 0.001 [100,200] [1.009;1.017] 1.30 Shumë afër 

zgjidhjes optimale 

 

 

2 

fminsearch 315 0.1 [100,200] [1.051;1.102] 0.003 Shumë afër 

zgjidhjes optimale 

fminunc 4 0.1 [100,200] [37;200] 1.5 Larg zgjidhjes 

optimale 

 

 

3 

fminsearch 212 0.001 [10000,20000] [-158;25040] 8.99 Shumë larg 

zgjidhjes optimale, 

kurth i minimumit 

lokal 

fminunc 17 0.001 [10000,20000] [-152;20000], 

8.98 

8.98 

 

b. Global Optimization Toolbox-e me metodat jo-deterministike. Analiza kryhet 

nëpërmjet script-eve në MatLab me algoritmet gjenetike (GA), tufat inteligjente (PSO), 
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algoritmin me funksione qëllimi të shumëfishta gjenetike (Multiobj GA), dhe ftohja e 

simuluar (SA) 20. Rezultatet janë dhënë në Table 7.2. 

 

Table 7.2. Prova të kryer mbi funksionin “Rosenbrock” në analizën Global Optimization.  

Algoritmi Numri 

iteracioneve 

Toleranca Vlera 

fillestare e 

iteracionit 

Zgjidhja  

(x,y) 

Vlera 

f(x,y) 

Shënime 

Zgjidhja opimale globale (1,1) 0 Optimumi Global 

 

 

1 

(GA) 200 0.001 (100,200) (1.4;1.9) 0.18 Vlera e përftuar është e 

tipit random përreth 

vlerës optimale 
(GA) 1000 0.001 (100,200) (1.04;1.12) 0.05 

(GA) 1000 0.001 (10000,20000) (0.99;1.01) 0.98 Shume afer zgjidhjes 

optimale. (GA) nuk 

ndikohet nga ndryshimi 

i vlerave fillestare 

 

 

2 

(PSO) 200 0.001 (100,200) (15,253) 228 Shumë larg zgjidhjes 

(PSO) 1000 0.001 (100,200) (2.3,5.4) 1.7 Me rritjen e numrit të 

iteracioneve rritet 

saktësia 

(PSO) 1000 0.001 (10000,20000) (2.3,5.3) 1.78 (PSO) nuk ndikohet nga 
vlerat fillestare 

 

3 

(MultiobjGA) 200 0.001 (100,200) (0.90,0.83) 0.008 Saktësi e lartë në 

gjetjen e zgjidhjes 

optimale.  
(MultiobjGA) 1000 0.001 (100,200) (0.88;0.67) 0.003 

(MultiobjGA) 1000 0.001 (10000,20000) (1.02;1.04) 0.001 

 

Nga analiza e kryer mund të vecojmë efikasitetin e algoritmeve “fminsearch” , “ga” dhe 

“Multiobjga”, përkatësisht për metodat deterministike dhe jo-deterministike.  

 

7.2.Analiza dhe projektimi në MATLAB për skemat kapriatë.  

Bazuar në formulimet matricore, ndërtohet programi i analizës dhe projektimit strukturor në 

MATLAB, të një skeme kapriate të dhënë nëpërmjet gjeometrisë (nyjeve), lidhjes së nyjeve 

nëpërmjet shufrave, kushteve kufitare, ngarkimit të aplikuar në skemë, kushteve të sforcimeve, 

zhvendosjeve dhe qëndrueshmërisë sipas EuroCode.  

 
20 Një Script për funksionin Rosenbrock jepet si vijon:  

1. Përkcatohet funksioni “fitness” : 
%% Fitness function  

function y = myFitness(x) 

y = (1-x(1))^2+ 100*(x(1)^2-x(2))^2; 

end  

2. Kërkohet minimumi për funksionin fitness:  
%% main Function  

clc, clear all; 

FitFcn=@myFitness; 

nvars=2; 

x=[10,100] 

x=ga(FitFcn,nvars)     
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Për projektimin e skemës kapriatë do të përdoren profile prej celiku dopio L. Script-i i analizës 

dhe projektimit strukturor jepet në Aneksin Nr.4. 

 

Fig. 7.2. Skema e analizës së një kapriatë trekëndore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3. Rezultati i plotuar nga Matlab per zgjidhjen e kapriatës plane. 

INPUT-et e problemit:   

% Input  D : strukturë me të dhënat e problemit 

%       D.Coord  -- N x 3  vektori i koordinatave; 
%       D.Con    -- N x 2  vektori i nyjeve dhe elementëve; 

%       D.Re     -- N x 3  vektori i nyjeve të lira 1=fiksuar;0=e lire; 

%       D.Load   -- N x 3  vektori i forcave të ngarkimit; 

%       D.A      -- M x 1  vektori I sipërfaqeve të seksioneve; 

%       D.E      -- M x 1  vektori i moduleve të elasticitetit ; 

OUTPUT-et e problemit: 

% Ouput  F       -- M x 1 vektori i forcave të brendshme të elementëve 
%        U       -- N x 3 vektori i zhvendosjes së nyjeve  

%        R       -- N x 3 vektori I forcave reaksionare 

1 kN 

1 kN 

1 kN 

1 kN 

(0,0) 

(1,0) 

(0,1) 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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Script-i testohet në një shembull të thjeshtë si ai i një skeme trekëndore, në Fig. 7.2. Futen të 

dhënat dhe plotohen rezultatet në Fig. 7.3. 

 

7.3.Analiza dhe projetimi në MatLab për skemat me trarë të kryqëzuar.  

Bazuar në analizën matricore të skemave me trarë të kryqëzuar, ndërtohet në MatLab algoritmi 

i cili gjen forcat e brendshme dhe zhvendosjet e brendshme të një skeme me trarë të kryqëzuar. 

Futja e të dhënave kryhet nëpërmjet një formati excel: Të dhëna mbi nyjet, të dhëna mbi 

elementët dhe ato mbi seksionet.  

Llogjika e funksionimit është e ngjashme me atë të analizës së kapritës. Script-et (ose 

nënprogramet) për analizën strukturore janë 5, nënprogrami bazë për futjen e të dhënave dhe 

analizën e skemës, nënprogrami i ndërtimit të matricës së ngurtësisë sipas referimit lokal për 

cdo element, matrica e transformimit, vlerësimi i zhvendosjeve dhe forcave të brendshme 

përgjatë gjatësisë së cdo elementi. Nënprogramet jepen në detaj në Aneks 5.  Nënprogrami në 

MATLAB për zgjidhjen e skemës tipit trarë të kryqëzuar. 

Për një skemë me përmasa 6m x 9m (Fig. 7.4) me ngarkime vetjake dhe variabël 250 𝑘𝑔/𝑚2, 

për një profil IPE 240, si në drejtimin gjatësor si atë tërthor, analiza jep si output-e forcat e 

brendshme dhe zhvendosjet maksimale për cdo element. 

          

Fig. 7.4. Skemë 9m x 6m për ndërtimin e algoritmit të analizës në MatLab  

Kryhet verifikimi në SLU dhe SLE bazuar në EuroCode. Vlerat e raporteve jepen në Table 7.3. 

Profilet rezultojnë të verifikuar. 
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Forcat e brendshme maksimale për cdo element: 

   1.0e+01 *         {1}          {2}          {3}        {4}         {5}          {6}      {7} 

  𝑇𝑥  –Momenti përdredhës (kNm)   0.0000    0.0000    0.0000    0.0009    0.0009    0.0009    0.0009 

  𝑀𝑦- Momenti përkulës (kNm)       2.3280    3.5861    2.3280    5.0737    5.0737    5.0737    5.0737 

  𝑉𝑧 – forca prerëse vertikale (kN)    3.1          1.7           3.1         4.5           4.5           4.5         4.5 

  𝑉𝑧 – Përdredhja penguar (kNm2) 0.0000    0.0000    0.0000    0.0014    0.0014    0.0014    0.0014 

Zhvendosjet vertikale sipas z (mm): 

     8mm    10mm    8mm   8mm    8mm   8mm    8mm 

Në këtë rast shohim se profilet rezultojnë të verifikuar, por koeficientët janë larg vlerës 1.0 dhe 

mund të përmirësohen më tej. Procedura e përmirësimit, me ndërtimin e procedurës algoritmike 

optimizuese, vazhdon në mënyrë të automatizuar.  

Table 7.3. Verifikim i elementëve bazuar në EuroCode 3:2005 

Elementet/ 

Verifikimet 

EuroCode 

Verifikim 

përdredhje SLU  
𝑇𝐸𝑑

𝑇𝑡𝑅𝑑 + 𝑇𝑤𝑅𝑑
 

Verifikim 

përkulje. epje 

SLU 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑅𝑑,𝑀𝑏𝑅𝑑
 

Verifikim prerje 

SLU 

𝑉𝐸𝑑/𝑉𝑐𝑅𝑑 

Verifikim analogji 

përdredhje me 

përkulje SLU 

Verifikim 

zhvendosje 

SLS 

𝑙/250 

Element 1          0                           0.0261                    0.0254                        0.0261 0.1433 

“      “   2          0                           0.0402                    0.0141                        0.0402 0.1791 

“      “   3           0                           0.0261                    0.0254                        0.0261 0.1433 

“      “   4     0.0087                       0.0569                    0.0366                        0.0657 0.2149 

“      “   5     0.0087                       0.0569                    0.0366                        0.0657 0.2149 

“      “   6     0.0087                       0.0569                    0.0366                        0.0657 0.2149 

“      “   7     0.0087                       0.0569                    0.0366                        0.0657 0.2149 

 

7.4.Optimizim i procedurës iterative të projektimit me algoritmet gjenetike.  

Për projektimin optimal ndërtohet nënprogrami për analizën me algoritmet gjenetike.  

Funksioni i përgjithshëm jepet nëpërmjet @ga. Ekzekutimi i tij kryhet duke paracaktuar vlerat 

e operatorëve gjenetike nëpërmjet një nënprogrami tjetër. Procedura, bazuar edhe në 

formulimet në MatLab, ndjek sintaksën si vijon: 

[x,fval,exitFlag,output,population,scores] = ga(ObjectiveFunction,nvar,... 

[],[],[],[],LB,UB,ConstraintFunction,IntCon,options); 

 

Në Table 7.4 detajohen disa prej termave kryesore të algoritmit gjenetik.  

 

Table 7.4. Disa prej parametrave të algoritmit në MatLab (INPUT, options dhe OUTPUT) 

INPUT  

fitnessfcn Funksioni përzgjedhje  
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nvars Numri i variablave 

LB Vektori i kufirit të poshtëm të vlerave të mundshme të funksionit.  

LB(i) = –Inf if x(i) 

UB Vektori i kufirit të sipërm të vlerave të mundshme të funksionit. 

UB(i) = Inf if x(i)  

options Parametrat e algoritmit të dhëna nëpërmjet optimoptions ose një strukturë 

gaoptimset 

ConstraintTolerance Përcakton tolerancën e pranuar në diferencën e vlerave me kushtet e problemit.  

CrossoverFcn Përcakton mënyrën e kryqëzimit të individëve.  

EliteCount Elite count, është një parametër i (GA)-së, i cili përcakton numrin e individëve 

të popullatës të cilët garantohen të mbijetojnë në gjeneratat e ardhshme.  

OUTPUT  

x Vlera optimale e gjetur nga algoritmi.  

fval Vlera e funksionit në x 

MaxGenerations Numri maksimal i gjenerimeve të përcaktuar a priori nga algoritmi.  

MaxTime Koha maksimale e algoritmit e përcaktuar nga tic dhe toc-et.   

MutationFcn Parametrat dhe vlerat e funksionit të mutacionit.  

 

Algoritmi fillon analizën me ndërtimin e një popullate fillestare, e cila duhet të plotësojë dhe 

kushtet e analizës strukturore. Disa rreshta të kodit në MatLab të ga-së, jepen si vijon: 

ObjectiveFunction = @FitnessFunction; % Funksioni i qëllimit 
ConstraintFunction = @analiza_trareve_kryqezuar; % Kushtet e projektimit 
% Vendosja e parametrave te algoritmit gjenetik.  
options = optimoptions(@ga, 'PopulationSize', 100,…,); 
% Ekzekutim i algoritmit gjenetik.  
 [x,fval,exitFlag,output,population,scores] = ga(ObjectiveFunction,nvar,... 
[],[],[],[],LB,UB,ConstraintFunction,IntCon,options); 
% Rezultatet e algoritmit optimizues.  
fprintf(‘Pesha optimale është %6.8g\n',fval) 
disp('Profilet optimal IPE') 
disp(D.sigla(x)) 

 

7.5.Ndërtimi i problemit të projektimit optimal.  

Problemi i projektimit optimal konsiston në një ndërthurje të input-eve të problemit, analizës, 

projektimit strukturor dhe algoritmit optimizues (në këtë studim algoritmi gjenetik). 

Nënprogramet e ndërtuar, ndërthuren për të qenë të ekzekutueshëm në një program të vetëm. 

Problemi shtrohet me dhënien e input-eve: gjeometria e kapriatës me përcaktimin e nyjeve, 

lidhjet midis nyjeve, ngarkimet e jashtme, lidhjet e jashtme, materiali i përdorur, kushtet e 

projektimit si dhe numrin e variablave.   

Gjenerohet popullata e parë me individët të cilët përfaqësojnë zgjidhje potenciale të problemit 

të projektimit. Më tej algoritmi bazuar në rezultatet e përftuar të funksionit të qëllimit dhe 

kushteve të tejkalimit, gjeneron popullatat pasardhëse. Algoritmi jep zgjidhjen optimale me 

plotësimin e kushteve të konvergjencës. 



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

77 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

Kapitulli 8.  

8. PROJEKTIMI OPTIMAL I SKEMAVE KAPRIATË. 
 

Në vijim të analizave të kryera, është ndërtuar procedura e plotë e programit e ekzekutueshme, 

për të kryer optimizimin strukturor të disa skemave tipit kapriatë. Rezultatet e përftuar do të 

krahasohen me studime të mëparshme. Problemi i optimizimit është një problem diskret me 

variabla që mund të marrin vetëm vlera të paracaktuara diskrete të profileve prej celiku që 

mund të gjenden në treg.21. Analiza strukturore në të gjitha rastet kryhet bazuar në metodën 

direkte të ngurtësisë.  

Procedura e ndërtuar do të testohet për ekzekutimin në një interval të mundshëm vlerash të 

operatorëve gjenetike, të cilët variojnë: 

options = optimoptions(@ga, 'PopulationSize', 50-500, 'MaxGenerations', 

500,'EliteCount', 20-100,'MaxStallGenerations', 5-50); 

Kushtet e konvergjencës përcaktohen nga numri maksimal i gjenerimeve: 'MaxGenerations', 

numri i gjenerimeve për të cilat nuk ka përmirësime të mëtejshme të vlerave optimale të 

algoritmit 'MaxStallGenerations', koha maksimale e gjenerimeve e paracaktuar nga 

projektuesi 'MaxTime' etj.  

Për zbatimin e algoritmit do të përdoret një kompjuter Portable me procesor Intel Core i5 2.4 

Ghz, 6Gb RAM, me koeficient shfrytëzimi 40-50 %.  

 

 
21 % Available sections 

AV=[ 163.8 224 290 284 452 348 454 556 654 408 534 656 774 616 758 896 700 

860 1018 1172 778 960 1138 1312 1262 1646 1164 1382 1806 2220 1740 2200 626  

1880 2380 2860 2300 2820 3340 2460 3020 3580 2780 3100 3740 3420 3900 3840  

4540 4120 5920 4240 5020 5800 4640 5080 5940 6780 8020 6000 6940 7860 7000  

8000 9000 8060 9140 10200]; %mm2 sections double L 𝒘𝒘𝒘.𝒐𝒑𝒑𝒐. 𝒊𝒕  
% Minimal moment of inertia 

I=[ 3000 7800 9800 16000 24000 28000 36000 43200 49800 47800 59000 71200 82600 

89400 110600 126200 128600 156800 183200 208000 179400 220000 256000 292000 346000 

440000 390000 456000 584000 698000 668000 828000 742000 846000 1050000 1236000 

1178000 1424000 1652000 1444000 1750000 2040000 2080000 2320000 2760000 3160000 

3540000 3540000 4140000 4700000 5240000 4780000 5600000 6380000 6260000 6820000 

7880000 8900000 10340000 9440000 10800000 12100000 12780000 14460000 16100000 

16900000 19000000 21000000]; 

.  
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8.1.Rasti studimor nr.1, kapriatë me 10 shufra. 

Përbën një rast standart studimor, i analizuar nga shumica e autorëve të optimizimit strukturor. 

Jepet një skemë me 10 shufra dhe ngarkimet nyjore në brezin e poshtëm. Për shkak të 

konfigurimit të thjeshtë, kjo skemë kapriatë është përdorur si një problem shembull krahasimi 

për të verifikuar eficiencën e metodave të ndryshme të optimizimit me kushte sforcimi dhe 

zhvendosje.   

a. Rasti studimor 1a.  

Skema e kapriatës jepet në Fig. 8.1. Është analizuar fillimisht nga Venkayya dhe autorë të tjerë 

në 1971 [75], [76]. Materiali i përdorur është aliazh alumini me dendësi mase, 𝜌 =

27.14 𝑘𝑁/𝑚3  modul elasticiteti 𝐸 = 10,000 𝑘𝑠𝑖 (68.95 𝐺𝑃𝑎) , limite të sforcimeve 

25 𝑘𝑠𝑖 (172.37 MPa) , dhe të zhvendosjeve 2 𝑖𝑛𝑐ℎ (50.8𝑚𝑚) . Pas 25 iterimesh studimi 

raportoi një rezultat optimal prej 2306 kg. 

Rayeev and Krishnamoorthy [77] në 1992, analizoi për të njëjta kushte skemën nëpërmjet 

aplikimit të një algoritmi të thjeshtë gjenetik me optimizim të peshës. Analiza u krye bazuar në 

një listë prej 41 profilesh, nga 1044 mm2 në 21607 mm2. Rezultati raportoi një peshë optimale 

prej 2 497 kg.  

Pezeshk [78] në 1998, ndërtoi algoritmin FEAPGEN duke përdorur algoritmin gjenetik. 

Parametrat e vendosur ishin probabiliteti i kryqëzimit: 0.85; i mutacioneve: 0.05. Madhësitë e 

popullatave varionin 20, 30 në 40; dhe nr.maksimal i iteracioneve në 50 gjenerata. Rezultati 

raportoi projektin optimal me peshë 2 472 kg.  

 

Fig. 8.1.  Rasti i parë – Skemë kapriatë me 10 shufra 

Flager dhe të tjerë në 2014 [20] propozuan algoritmin Fully Constrained Design algorithm, 

bazuar në Parimin e Punëve të Mundshme, për përmasimin e skemave tipit kapriatë, të cilat 

balancojnë eficiencën kompjutacionale me zgjidhjen optimale. Metoda bazohej në algoritmin 
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e kriterit optimal dhe nuk kërkon informacion mbi gradientin. Projekti optimal raportoi një 

peshë totale minimale 2317 kg. 

Kazemzadeh dhe Hacansebi në 2014 [79] propozuan (GSS) Guided Stochastic Search, për 

optimizimin përmasor të kapriatave prej celiku. Metoda është një kombinim i optimality 

criteria, në përzgjedhjen e kombinimeve të seksioneve nëpërmjet një koeficienti rritës, në 

plotësim të kushteve. Rezultati optimal i raportuar ishte 2490 kg.  

Në këtë studim gjeometria u analizua me algoritmin gjenetik sipas parametrave të mësipërme. 

Mutacioni është i tipit uniform.  

Fillimisht u raportua rezultati optimal me peshë 2450 kg, në një kohë iteracioni 8-20sec, duke 

aplikuar një optimizim me variabla të vazhduara në mm2: 

𝐷. 𝐴𝑉 =  [16014 13339 16219 1722 172  512  11674  5213  1790 17770] 

Optimizimi kthehet në një problem diskretë me vlera të mundshme të variablave vetëm nga 

profile që mund të gjenden në treg. Fillimisht vlerat e parametrave gjenetike u vendosën:  

'PopulationSize', 50, 'MaxGenerations', 200,'EliteCount', 20  

Algoritmi rezultoi më i shpejtë dhe me vlerë optimale 2334 kg, fakt ky që tregon se funksionon 

më mirë me variabla diskretë.  

Më tej u krye një ndryshim në parametrat e algoritmit gjenetik, duke zmadhuar popullatën. 

Numri i iteracioneve nuk ndryshon. 

options = optimoptions(@ga,'PopulationSize', 200) 

 

U vërejt një përmirësim i vlerës optimale në 2278 kg.  

Për të lejuar analizën e një intervali më të gjerë mundësish, ndryshohet vlera e probabilitetit të 

mutacionit, duke vendosur 0.05. Vlera standarte e probabilitetit të mutacionit është “default” 

0.01. 

options = optimoptions(@ga, 'PopulationSize', 200, 'MaxGenerations', 200,                     

'EliteCount', 20, 'MutationFcn', {@mutationuniform, 0.05}); 

Vërehet se nuk ka përmirësime të mëtejshme.  Ndryshimi i peshës optimale për cdo gjenerim 

për kushtin e konvergjencës 'MaxStallGenerations', 20, plotohet në Fig. 8.2. Vlera 

optimale përftohet pas 100 gjenerimeve të para.  
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Fig. 8.2. Plotimi bestf kapriata 10 shufra “benchmark” 

Për vlera më të larta se 'MaxStallGenerations', 20, nuk vërehen përmirësime të peshës 

optimale të kapriatës.  Rezultatet finale paraqiten në Table 8.1. 

Si rezultat, me rritjen e madhësisë së popullatës rritet eficienca e algoritmit dhe koha për 

gjetjen e vlerës optimale. Ndërsa pesha optimizohet në një interval të popullatës 50-200, me 2-

3% të peshës totale, koha e nevojshme 2 fishohet, por gjithsesi në vlera të pranueshme. 

Dy prej rezultateve kryesore të algoritmit janë paraqitur në Table 8.1. Vërehet se përmirësimi i 

vlerës optimale shoqërohet me rritje të kohës së iteracionit, por gjithsesi mbetet e ulët krahasuar 

me përfitimin në peshë. 

Table 8.1. Rasti studimor nr.1a. skema bazë.  

Kriteret  
e sforcimeve 

dhe 

zhvendosjes 

Venkay
ya [75] 

S. Rayeev 
dhe 

Krishnam

oorthy 

[77] 

Pezeshk 
[78] 

Flager 
2014 

[20] 

Kazemza
deh dhe 

Hacanseb

i, 2014 

[79] 

Studimi 

Rasti 1  

Popullata 50 

Studimi 

Rasti 2 

Popullata 200 

Algoritmi i 

aplikuar 

Kriteri 

optimal  

Algoritmi 

gjenetik i 

thjeshtuar.  

FEAPGE

N duke 

përdorur 

algoritme 

gjenetik.  

Kriteri 

optimal 

i 

përmirë

suar 

(FCD) 

Guided 

Stochasti

c Search 

(GSS) 

Algoritmi 

gjenetik Matlab 

soft R2017a  

Algoritmi 

gjenetik 

Matlab soft 

R2017a 

Pesha 

minimale 

2306 kg 2497 kg 2472 kg 2317 kg 2490 kg 2334 kg 

Elementë 

18116 860 
18116    348 65    

348 12374    

6000 615    

15277  (𝑚𝑚2) 

2278 kg 

Elementë 

15277    11077    
18116    65    65    

224 12374    

5500 65    

15277 (𝑚𝑚2) 
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b. Rasti studimor 1b.  

Rasti është i ngjashëm në formë dhe topologji, por me disa ndryshime në material dhe 

gjeometri, bazuar në analizën e kryer nga Stasa [25]. Optimizimi është me kushte sforcimesh 

dhe zhvendosjesh. Ngarkimi është i përafruar në 500 kN. Stasa ka përftuar projektin optimal, 

bazuar në aplikimin e dy algoritmeve 𝐹𝑆𝐷  (Fully Stressed Design) dhe 

𝑆𝐿𝑃 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 (Programimi linear Sekuencial)22. Në ndryshim nga Stasa, në këtë 

studim, kushtet e qëndrueshmërisë janë përcaktuar bazuar në vlera të sakta të momenteve dhe 

rrezeve të inercisë së seksioneve dhe Kodeve të Projektimit të EuroCode 3.  

Në ndryshim Stasa konsideron qëndrueshmërinë bazuar në një relacion empirik kombinimesh 

midis sipërfaqes së seksionit A dhe rrezes minimale të tij 𝜌𝑚𝑖𝑛, nëpërmjet një koeficienti 𝛽:  

(𝐸𝑞). 8. 1.         𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝛽√𝐴 

Materiali i përdorur është celik C-3, me rezistencë llogaritëse 210𝑁/𝑚𝑚2. Rezultatet janë 

dhënë në Table 8.2. 

Table 8.2. Rezultatet për Rastin studimor nr.1b  

 Stasa [25]  

FSD 

Ky studim 

GA  

Stasa [25]  

SLP me kufij të 

lëvizshëm 

Ky studim 

GA 

Kushte 

 

𝑓𝑦𝑑: 210 N/mm2 

∆: 3 cm 

𝑓𝑦𝑑: 210 N/mm2 

∆: 3 cm  

 

𝑓𝑦𝑑: 210 N/mm2 

∆: 1 cm 

𝑓𝑦𝑑: 210 N/mm2 

∆: 1 cm 

 

Pesha 

minimale 

888.08 kg 

6280 2760 4860 

960 960 960 3840 

5460 2460    3040 

872 kg 

6940 3420 4640  534 

290 408 6000  3580 

2300 3020 

Koha iteracionit  

8-15 sec. 

1504.52 kg 

10180 5460 12080 

1478 960     1456 

5940 6880 6880 

3120 

1472 kg 

10200 5940 10200 

778 700 1164 

10200        2820 778 

10200 

Koha iteracionit  

8-15 sec. 

 

i. Rasti: ∆= 3 cm, 

Rezultati Stasa (FSD – Fully stressed design).  

 
22 FSD – Fully Stressed Design – Projektimi me sforcime kufitare përbën një version të Optimality Criteria të 

diskutuar gjerësisht në kapitullin e algoritmeve deterministike. Algoritmi rezulton eficient në problemet e 

optimizimit me kushte soliditeti dhe qëndrueshmërie por jo të zhvendosjeve.  

𝑆𝐿𝑃 –  𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 , është diskutuar në kapitullin e algoritmeve 

determinisitike. Është një algoritëm që ka gjetur aplikim të gjerë mes projektuesve, duke qenë praktik në zbatim. 

Funksionimi i tij bazohet në vendosjen e disa koeficientëve që përfaqësojnë kufijtë e kërkimit të vlerave optimale, 

të cilat ndryshojnë gjatë iteracioneve.  



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

82 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

Për rastin e zhvendosjeve maksimale të lejuara ∆= 3 𝑐𝑚, Stasa vlerëson peshë optimale 

888.08 kg nëpërmjet algoritmi FSD. 

Algoritmi GA me kushte qëndrueshmërie EuroCode 3:2005. 

Analiza në këtë studim vlerëson peshë optimale me kushte qëndrueshmërie EuroCode 3, 895kg, 

dmth. një vlerë e krahasueshme me rezultatin e Stasa. Nga rezultati i algoritmit rezulton se 7 

elementë në 10, në këtë studim, janë arritur vlera me sforcime në masën mbi 90% të rezistencës 

llogaritëse. Zhvendosjet për cdo nyje nuk e kalojnë masën e 90% të vlerës kufitare të 

zhvendosjes. Mund të thuhet se projekti është përmasuar me kushte të soliditetit dhe 

qëndrueshmërisë, duke qenë se janë ato që përcaktojnë përmasimin e seksioneve të elementëve. 

Dy studimet analizojnë të njëjtin problem në terma gjeometrike të kapriatës, të lidhjeve, 

ngarkimit të jashtëm dhe materialit, por me disa ndryshime në: 

a. Tipin dhe vlerat e mundshme të variablave të problemit të optimizimit (diskrete 

ose të vazhduara). 

b. Madhësinë e kushteve mbi qëndrueshmërinë bazuar, në Kode të ndryshme 

projektimit.  

Diferencat midis kushteve të studimeve janë paraqitur në Table 8.3. 

Table 8.3. Diferencat midis FSD Stasa [25] dhe algoritmit aplikuar GA në këtë studim 

 Studimi i Stasa [25] FSD Studimi GA – Genetic algorithm 

Tipi i problemit Algoritëm deterministik,  Algoritëm jo-deterministik 

Varibla Të vazhduar, më tej vlerat 

përafrohen në vlerën diskrete 

më të afërt.  

Problemi shtrohet në variabla diskrete. 

Lista e seksioneve Ka diferenca të vogla në listën e seksioneve të marr si vlera të mundshme për 

variablat: seksione të elementëve.   

Momentet dhe rrezja 

e inercisë 

Variablat janë sipërfaqet e 

seksioneve të elementëve, nga 

të cilat parametrizohen vlerat e 

momentit dhe rrezes së inercisë. 

Problemi është një problem diskretë bazuar në 

indeksimin e vlerave të mundshme të 

seksioneve nga seksioni nr.1 në seksionin nr.68. 

Cdo karakteristikë jepet në mënyrë të saktë 

nëpërmjet indeksimit.  

Kushtet e 

qëndrueshmërisë 

Bazohen në Kushtet Teknike të 

Projektimit 

Bazohen në Projektimin sipas EuroCode 3 

Pas analizës së mësipërme janë ndryshuar vlerat e parametrave të algoritmit gjenetik për të 

vërejtur sesi ndikojnë në vlerat optimale të projektit.  

Vërehet se me rritjen e madhësisë së popullatës vlera optimale përmirësohet në 872 kg, dmth 

zvogëlohet me 2%. Përmasimet e seksioneve optimale janë paraqitur në Table 8.2. 

Me rritjen e numrit të individëve “Elite” të përzgjedhur 'EliteCount', 50,... 
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Përftohet një përmirësim i mëtejshëm në 854 kg. Koha e iteracionit për zbatimin e algoritmit 

GA varion me rritjen e vlerave të parametrave nga 8 në 15 sec.  

ii. Rasti: ∆= 1 cm, 

Në analogji me rastin e mëparshëm është kryer analiza me kushte kufitare të zhvendosjeve 

1cm. Rezultati i raportuar është 1472 kg, me një përmirësim me 2% nga vlerësimi i Stasa. 

Koha e iteracionit varion nga 8-15 sec.  

Duke qenë se përftohen vlera afër atyre kufitare për zhvendosjet dhe jo për sforcimet, 

mund të thuhet se projekti për kushtet e vendosura, është përmasuar me kushte 

zhvendosjesh. Vlera referente për Stasa është marr nga rezultatet e algoritmit SLP me kufij 

të lëvizshëm, duke qenë se është ai që parashikon kushtet e zhvendosjeve.  

Për këtë skemë është studiuar gjithashtu si ndryshojnë vlerat e përmasimeve dhe funksionit 

peshë, me ndryshimin e parametrave të algoritmit gjenetik.  

Për një popullatë me madhësi 200 individë, numër iteracionesh 200, dhe vlerë të 

individëve të përzgjedhur 20,  

'PopulationSize', 200, 'MaxGenerations', 200, 'EliteCount', 20, ... 

Rezultati përmirësohet në 1465 kg, por në një kohë iteracioni më të gjatë se 15 sec. 

Me rritjen e funksionit të përzgjedhjes së individëve nga 20 në 50  

'EliteCount', 50, ... 

Rezultati përmirësohet në 1448 kg, koha rritet në më shumë se 30sec. Kombinimi i 

seksioneve për këtë parametrizim është:  

X = [10200  5800 10200 616 700 616 10200 2860 616 10200]  

Nqs. do të ndryshohet parametri i 'MaxGenerations', në vlera më të larta se 200, nuk vërehen 

përmirësime të vlerës optimale, duke qenë se algoritmi ndalon paraprakisht me plotësimin 

e kushteve të konvergjencës. 

Për vlera më të larta se 'MaxStallGenerations', 20, nuk vërehen përmirësime të peshës 

optimale të kapriatës.   

Në përmbledhje, me rritjen e vlerave të popullatës, dhe individëve të përzgjedhur, 

përmirësohet vlera optimale e përftuar, por në një kohë më të gjatë. Ndërsa rritja e numrit 
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të iteracioneve ('MaxGenerations') në vlera më të larta se 200 nuk sjell përmirësime të 

mëtejshme të peshës së strukturës.  

 

8.2. Rasti studimor nr.2. kapriatë me kushte sforcime dhe zhvendosjesh. 

Skema në analizë, konsiston në një kapriate statikisht të caktuar për nga ngarkimi (Fig. 8.3) 

me përmasa 16.5m x 2.2m. Nyjet e kapriatës janë të numëruara nga 1-16 dhe elementët 

nga 1-29. Shufrat e brezit të poshtëm janë elementët nga 1 në 8, përcaktohen nga nyjet:  1-

2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16; shufrat e brezit të sipërm nga 9 në 16, 

përcaktohen nga nyjet : 1-3,3-5,5-7,7-9,9-11,11-13,13-15,15-16; elementët vertikale nga 

17 në 23 nga lidhja e nyjeve: : 2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12,-13,14-15; dhe diagonalet nga 24-

29 nga nyjet: 2-5,4-7,6-9,9-10,11-12,13-14. Funksioni i qëllimit është funksioni peshë, 

kushtet janë sforcimesh (soliditeti dhe qëndrueshmërie) dhe zhvendosjesh, bazuar në 

Kodin Italian NTC 2008. 

 

Fig. 8.3.  Case Nr.2 English roof truss. 

Fillimisht është kryer përmasimi i kapriatës bazuar në procedurat konvencionale të zgjidhjes 

së saj dhe vlerësimit të forcave të brendshme. Janë përftuar vlerat në Table 8.4. 

Skema është rianalizuar duke aplikuar algoritmet gjenetike për dy mundësi të parametrave 

gjenetike (Madhësi të popullatës 50 ose 200 si dhe Nr.individëve të përzgjedhur “Elite” 20 ose 

50). Në zbatimin me algoritmin gjenetik janë vendosur kushtet e zhvendosjeve me vlerë kufitare 

40 mm.  

Algoritmi gjenetik garanton gjetjen e seksioneve optimale që plotësojnë kushtet mbi sforcimet 

dhe qëndrueshmërinë si dhe zhvendosjet.   
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Table 8.4. Projektimi i një kapriatë bazuar në NTC 2008  

Projektimit konvencional bazuar në NTC 2008 Optimizimi me (GA)s në 

studim 

Shufrat/të dhëna Forca normale në shufër 

(vlera max. në KN) 

Seksioni 

(mm2) 

Rasti 1.  
'PopulationSize', 50,                  

'MaxGenerations', 200,                    

'EliteCount', 20,... 

Seksionet e optimizuar.  

1806 2780 860 758  Pesha 756 

kg 

Koha e iteracionit: 8-10 sec.  
Rasti 2.  
'PopulationSize', 200,                  

'MaxGenerations', 

2000,                    

'EliteCount', 50,... 

Seksionet e optimizuar.  
2200 2460 700 616 Pesha 736 

kg 

Koha e iteracionit: 30 sec.  

Brezi i poshtëm 334.64 kN 2300 mm2 

Brezi i sipërm  -346.45kN (ngjeshje) 3020 mm2 

Diagonalet 72.42 kN 700 mm2 

Elementë vertikal -52.95 kN (ngjeshje) 860 mm2 

Projektimi konvencional                              854 𝑘𝑔 Pesha optimale        736 −
756𝑘𝑔  

 

Vërehet se 12 elementë në 16 elementë, janë të sforcuar në një vlerë më të lartë se 80% të vlerës 

së rezistencës llogaritëse, si dhe 10 nyje në 16 kanë një zhvendosje vertikale me të lartë se 90% 

të zhvendosjeve kufitare. Mund të thuhet se problemi i optimizimit është me kushte të 

sforcimeve dhe të zhvendosjeve, duke qenë se të dy kushtet bëhen përcaktuese në përmasimin 

e seksioneve të elementëve. 

Koha e iteracionit varion nga 8 sec – 30 sec, në funksion të vlerave të parametrave të algoritmit. 

Për vlera më të larta se 'MaxStallGenerations', 20, nuk vërehen përmirësime të peshës 

optimale të kapriatës.   

Për vlera të popullatës më të larta se 50, numrit të iteracioneve se 200 dhe individëve të 

përzgjedhur 30; përmirësimi i algoritmit është jo më shumë se 2.5% të funksionit peshë. 

 

8.3.Rasti studimor nr. 3 – kapriatë me 39 shufra me kushte sforcime dhe zhvendosjesh. 

Skema në analizë, është një kapriatë statikisht e pacaktuar me 39 shufra (Fig. 8.4) me përmasa 

24.0m x 1.0m (gjerësi x lartësi).  

Kapriata është realizuar me material celiku dhe rezistencë llogaritëse 𝑓𝑦𝑑 = 210𝑁/𝑚𝑚2 . 

Kushtet e qëndrueshmërisë janë dhënë bazuar në EuroCode 3 2005. 
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Fig. 8.4.  Case study – 39 bars truss. 

Analiza kryhet për dy raste të kushteve të zhvendosjeve:  ∆1= 96𝑚𝑚  dhe ∆2= 40𝑚𝑚 . 

Kapriatës i aplikohen dy skema ngarkimesh të ndryshme:  

(1): 𝑃1 = 𝑃2 = 75.4 𝑘𝑁      (2): 𝑃1 = 75.4 𝑘𝑁 𝑃2 = 65.95𝑘𝑁 

Bazuar në konkluzionet e skemave të analizuar më parë do të vendosen për analizën e kapriatës 

parametrat gjenetike, EliteCount’: 50. Madhësia e popullatës dhe numri maksimal i 

gjenerimeve do të jetë 200.  

 'PopulationSize', 200, 'MaxGenerations', 200, 'EliteCount', 50, ... 

Elementët e kapriatës janë të grupuar në mënyrë të ngjashme me studimin e Stasa [25], sikundër 

vijon: Grupi 1: 1-8;    Grupi 2: 9-16;   Grupi 3: 19,22,34,37;    Grupi 4: 25,28,31; Grupi 5: 

17,18,38,39;    Grupi 6: 20,21,23,24,32,33,35,36;     Grupi 7: 27,27,29,30 

 

a. Rasti ∆𝟏= 𝟗𝟔𝒎𝒎 

Stasa ka raportuar për zhvendosjen kufitare 96 mm, vlerën optimale prej 2657 kg, vlerësuar 

nga algoritmi FSD – Fully Stressed Design. 

Kjo skemë është analizuar fillimisht me vlera të mundshme të ndryshme të seksioneve për cdo 

element, duke vendosur parametrat “default” të algoritmit gjenetik. Është përftuar një vlerë 

optimale me seksione të ndryshme për cdo element me peshë 2356 kg, më e ulët se vlera e 

raportuar nga Stasa. Duke grupuar elementët dhe riaplikuar algoritmin zgjidhja optimale e 

përftuar është 3101 kg. Profilet janë paraqitur në Table 8.5. Vlera e përftuar është më e lartë se 

kombinimi i përftuar nga Stasa.  

Elementët e sforcuar në masën mbi 90% të vlerës rezistente llogaritëse janë: 1, 4, 

5,8,9,16,17,19,37,39. Nyjet kanë zhvendosje nën vlerën 50% të zhvendosjes maksimale të 

lejuar. Mund të thuhet se problemi i optimizimit është me kushte sforcimesh të projektimit, 
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duke qenë se ato janë përcaktuese në përzgjedhjen e seksioneve për cdo element, për kushtet e 

dhëna të problemit.  

Algoritmi riaplikohet për një grupim elementësh të ndryshëm si më poshtë vijon: 

Grupi 1: 1,2,7,8;      Grupi 2: 9,10,15,16;   Grupi 3: 3,4,5,6;       Grupi 4:11,12,13,14;              

Grupi 5: 17,18,20,21,35,36,38,39;  Grupi 6: 23,24,26,27,29,30,32,33;                 

Grupi 7: 19,22,25,28,31,34,37;      

Për këtë kombinim vlera e përftuar është më e ulët 2829 kg, përkatësisht me kombinim 

seksionesh në mm2 sipas grupeve:  

𝑋 = [ 3020      7000      4640      1806      3420      3420       348]  (𝑚𝑚2) 

Riorganizohet grupimi i dytë dhe i katërt sipas (Eq). 8.2: 

(Eq). 8.2.  Grupi 1: 1,2,7,8;      Grupi 2: 9,16;   Grupi 3: 3,4,5,6;        

 Grupi 4:10,11,12,13,1415;              Grupi 5: 17,18,20,21,35,36,38,39 , 

 Grupi 6: 23,24,26,27,29,30,32,33;    Grupi 7: 19,22,25,28,31,34,37;      

Për këtë kombinim është plotuar si varion pesha optimale përgjatë gjenerimeve në Fig. 8.5. 

Vërehet se pesha e përftuar është më e ulët, me 2551kg, përkatësisht me kombinim seksionesh 

në mm2 sipas grupeve si më poshtë:  

𝑋 = [ 2860      7000      4640      2460     3420      2460     348]  (𝑚𝑚2) 

Një vlerë e pranueshme përftohet pas 10 gjenerimeve. Vlera optimale përftohet pas rreth 50 

gjenerimeve. Rezultatet janë përmbledhur në Table 8.5Table 8.5. Koha e iteracionit varion nga 

8-15 sec. 

Table 8.5. Rezultatet për Rastin nr.3 – 39 shufra. 

Variant 1  (mm2)  
∆𝟏= 𝟗𝟔𝒎𝒎,     (rezultati optimal mm2) 

Variant 2 

∆𝟐= 𝟒𝟎𝒎𝒎, (rezultati optimal mm2) 

 

Stasa [25] 

FSD 

 

Ky studim  

GA 

 

Stasa [25] 

SLP me kufij 

të lëvizshëm 

Ky studim  

GA 

 

Grupimi sipas Stasa 

Grupi 1: 1-8;    Grupi 2: 9-16;  Grupi 3: 19,22,34, 37;    Grupi 4: 25,28,31; Grupi 5: 17,18,38,39;    

Grupi 6: 20,21,23,24,32,33,35,36;    Grupi 7: 27,27,29,30 

Grupimi sipas autorit. (Eq). 8.2 

Bazuar në 

grupimin e 

elementëve 

sipas 

Stasa: 

 

Seksione të 

ndryshme 

(1-40): 

 

3840 1172 

4120 4640     

Bazuar në 

grupimin 

e 

elementëv

e sipas 

Stasa: 

Bazuar në 

grupimin e 

elementëve 

sipas 

(Eq). 8.2 

 

Bazuar në 

grupimin e 

elementëve 

sipas Stasa: 

 

G.1: 7480   

Bazuar në 

grupimin 

e 

elementëv

e sipas 

Stasa: 

Seksione të 

ndryshme 

(1-40): 

 

8060 1262 

3900 8060 

Bazuar në 

grupimin 

e 

elementëv

e sipas 

(Eq). 8.2 



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

88 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

G.1: 3940  

G.2: 4940  

G.3: 960  

G.4:  960  
G.5: 3040 

G.6:: 2560  

G.7: 1226  
 

(mm2 ) 

5080 4540 

778 3420 

6940 2780 

2200 3580 
2820 960 

3740 7000 

4120 2300 

4540 1660       

2780 616 

2300 960 

896 2380 

1018 2780 

1660 4540 

1880   4120 

(mm2) 

 

G1-G7: 

 

4120  
5940  

778  

758  

3420  

3420  

1660 

(mm2) 

G1-G7: 

 

2860        

7000       
4640        

2460        

3420        

2460         

348 

(mm2)   

G.2:: 6880   

G.3: 1226  

G.4: 1226  

G.5: 4560  
G.6: 3120  

G.7: 1876  

(mm2) 

  

G1-G7: 

 

6940  
7000  

616  

700  

3840  

4120  

1880 

(mm2) 

8000 3900 

2780 8060 

9000 2380 

4240 7000 
8060 1880 

2820 11300 

4120 4120 

4120 3840 

3900 2220 

2300      1312  

778     2780 

2300 3100 

3420 3840    

3900     5080 

(mm2 ) 

 

G1-G7: 

 

8060      
10200        

5920        

5020        

4120        

2460         

534 

 (mm2 ) 

2657 kg 2356 kg 3101 kg 2551 kg 4032 kg 4022 kg 3514 kg 3830 kg 

2 cikle 15 sec 8 cikle 15 sec.  15 sec. 15 sec. 

 

 

Fig. 8.5. Plotimi bestf kapriata me 39 shufra rasti 1 

Analiza e bazuar në GA dhe procedura e Stasa-s bazuar në FSD projektojnë të njëjtin problem 

në terma gjeometrike të kapriatës, lidhjeve, ngarkimit të jashtëm dhe materialit; por me disa 

ndryshime në: 

a. Tipologjinë dhe vlerat e mundshme që mund të marrin variablat të problemit të 

optimizimit (diskrete ose të vazhduara). 

b. Madhësinë e kushteve mbi qëndrueshmërinë bazuar në Kode të ndryshme 

projektimit.  

Diferencat e rezultateve të përftuar janë të lidhur, jo vetëm me algoritmin e aplikuar por edhe 

me diferencat e paraqitur në Table 8.3, mbi madhësitë e ndryshme të vlerësuara për 

qëndrueshmërinë nga Kodet e Projektimit.   



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

89 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

b. Rasti ∆𝟏= 𝟒𝟎 𝒎𝒎 

Vlera kufitare e zhvendosjeve është 40 mm.  

Seksione të ndryshme për cdo element. 

Kjo skemë është analizuar fillimisht me vlera të ndryshme të seksioneve për cdo element me 

parametrat “default” të algoritmit gjenetik. Është përftuar një vlerë optimale 3514 kg. 

Grupimi i elementëve sipas Stasa. 

Algoritmi riaplikohet me element të grupuar sipas Stasa. Pesha optimale për këtë skemë 

rezulton 4022 kg, një vlerë e krahasueshme me vlerën e përftuar nga Stasa me metodën e SLP 

me kufij të lëvizshëm. Elementët e sforcuar në masën mbi 90% të vlerës rezistente llogaritëse 

janë: 17, 19, 22, 34, 37, 39. Nyjet të cilat arrijnë zhvendosje vertikale në mbi 90% të vlerës 

maksimale të lejuar janë nyjet 7, 8, 9, 10, 11, 12 (me vlerë më të lartë në 9, 10; të cilat janë dhe 

nyjet e mesit të kapriatës). Problemi i optimizimit bazuar në kushtet e dhëna dhe rezultatet e 

përftuar, mund të konsiderohet me kushte sforcimesh dhe zhvendosjesh, duke qenë se të dy 

faktorët janë përcaktues në përzgjedhjen e seksioneve për cdo element.  

Grupimi i elementëve sipas autorit. 

Sikundër në rastin për zhvendosjet, ∆1= 40 mm, rikryhet analiza me grupimin e elementëve 

sipas (Eq). 8.2. Për këtë grupim elementësh përftohet pesha optimale 3818 kg, me kombinim: 

 𝑋 = [8060     10200      5920     5020       4120       2460        534] (𝑚𝑚2) 

Variacioni i peshës optimale në varësi të gjenerimeve jepen në Fig. 8.6. Një peshë optimale e 

pranueshme shfaqet prej 20 gjenerimeve të para. Pesha optimale arrihet pas 80 gjenerimesh. 

Algoritmi përfundon paraprakisht pasi arrihet kushti i konvergjencës.  

Për vlera më të larta se 'MaxStallGenerations', 20, nuk vërehen përmirësime të peshës 

optimale të kapriatës.   

Koha e iteracionit varion nga 8-20 sec. Rezultatet dhe krahasimi me studime të mëparshme 

janë përmbledhur në Table 8.5.  

Diferencat janë të lidhur jo vetëm me algoritmin e aplikuar por edhe me diferencat e paraqitur 

në Table 8.3. 
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Fig. 8.6. Plotimi bestf kapriata me 39 shufra rasti 2 

 

8.4.Përmbledhje dhe përfundime. 

Në këtë kapitull u analizuan dhe projektuan disa skema kapriatë duke aplikuar algorimin 

gjenetik. Për cdo skemë analiza u detajua bazuar në: 

a. Vlerat e parametrave gjenetike:  

i. Madhësi populate, 'PopulationSize', 

ii. Nr.iteracionesh, 'MaxGenerations', 

iii. Nr.individëve të përzgjedhur në popullatën pasardhëse 'EliteCount', 

iv. Probabiliteti i mutacionit 'MutationFcn', 

v. Kushti i konvergjencës 'MaxStallGenerations' 

b. Grupimi i elementëve të kapriatës.  

Nga më sipër u vërejt se: 

a. Me rritjen e vlerave të madhësisë së popullatës, nr.iteracioneve dhe 

nr.individëve “elite”, vlera optimale përmirësohet, ndërsa në kontrast rritet koha 

e nevojshme për gjetjen e vlerës optimale. Për vlera të 'PopulationSize', më 

të larta se 200; 'MaxGenerations', më të larta se 200, 'EliteCount', se 

50; nuk vërehen përmirësime të mëtejshme të vlerës optimale të algoritmit.  

Për problemet diskrete, ndryshime në probabilitetin e mutacionit nuk sjellin 

përmirësime të vlerës optimale. 

b. Për vlera të kushtit të konvergjencës më të mëdha se 

'MaxStallGenerations',20, nuk vërehen përmirësime të mëtejshme të 

algoritmit.  
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c. Nga analizat e kryer, algoritmet gjenetike, krahasuar me rezultatet e përftuar 

nga Stasa [25], ku janë aplikuar metodat deterministike FSD dhe SLP me kufij 

të lëvizshëm, japin vlera optimale relativisht të ngjashme. Dy shembujt kryesorë 

të analizuar dhe krahasuar janë rasti studimor nr.1b si dhe nr.3. Për të dyja 

rastet janë parashikuar dy variante me kushte zhvendosjesh të ndryshme. Në 

varësi të madhësisë së tyre, është përcaktuar se cili bëhet përcaktues në 

përzgjedhjen e seksioneve optimale për cdo element. Rezultatet janë paraqitur 

në tabelat përkatëse. Disa diferenca që vërehen mbi rezultatet e përftuar janë të 

lidhura jo vetëm me eficiencën e një algoritmi të aplikuar përkundrejt tjetrit, 

por edhe me ndryshimet që ekzistojnë në dy aplikimet e ndryshme (Table 8.3)   

d. Pesha optimale më e ulët përftohet kur nuk kemi grupime elementësh. Në 

aspektin praktik elementët duhen grupuar, ndaj dhe projektimi kryhet duke marr 

kryer disa grupime.  

i. Për rastin studimor nr.3 me zhvendosje kufitare ∆= 𝟗𝟔𝐦𝐦, (kushte 

tendencialisht sforcimesh pasi sforcimet e vlerësuar janë afër vlerave 

rezistente llogaritëse ndërsa zhvendosjet janë në masën 50% të vlerës 

kufitare), duke aplikuar një grupim të Stasa [25], të shembullit të marr 

në krahasim, u përftua një vlerë pak më e lartë me algoritmet gjenetike 

sesa me ato deterministike . 

ii. Për rastin nr.3 me zhvendosje kufitare,  ∆= 𝟒𝟎𝐦𝐦 , ku kushti është 

tendencialisht për zhvendosjet (zhvendosjet janë afër vlerave kufitare 

ndërsa sforcimet janë në masën 60%), vlera e përftuar me algoritmet 

gjenetike është pak më e ulët.  

iii. Për të dy nënrastet e Rastit studimor nr.3, një grupim i ndryshëm sipas 

(Eq). 8.2, garantoi një peshë optimale më të ulët me algoritmin gjenetik, 

për të njëjtin numër të grupimeve. 

Vlerat e parametrave gjenetike për të pasur një kohë iteracionesh eficiente janë: 

'PopulationSize', 50-200, 'MaxGenerations', 200, 'EliteCount', 20-50, ... 

Algoritmi ndalon 50-100 gjenerime, duke qenë se plotësohen kushtet e konvergjencës e mos-

shfaqjes së individëve me peshë më të mirë në 20 gjenerimet e fundit.  

Algoritmet gjenetike kërkojnë burime kompjutacionale dhe procesorë të mirë, për të kryer 

iteracionet e nevojshme. Procedura algoritmike e ndërtuar garanton një efikasitet të lartë në 

gjetjen e vlerave optimale, në krahasim me studimet e marr në analizë.  
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Kapitulli 9. 

9. PROJEKTIM OPTIMAL I KONSTRUKSIONEVE TË 

TRARËVE TË KRYQËZUAR.  
 

Në këtë kapitull do të kryhet analiza e disa skemave me trarë të kryqëzuar me procedurën 

algoritmike optimizuese të ndërtuar.   

Variablat përcaktohen nëpërmjet indeksimit të seksioneve të mundshme që gjenden në treg për 

profilet e celikut IPE ose HE.  

Disa prej karakteristikave kryesore të profileve IPE, janë dhënë në Table 9.1. Madhësitë janë në 

mm dhe N.  

Profilet punojnë në përkulje dhe i përkasin klasës së I-rë të seksioneve, bazuar në EuroCode 

3:2005.  

Për procedurën e ndërtuar janë përdorur algoritmet gjenetike. Eficienca dhe efikasiteti i tyre 

studiohet bazuar në vlerat e parametrave gjenetike të: 

'PopulationSize',50-200, 'MaxGenerations',200-2000,'EliteCount',20-50,  

si dhe kushtit të konvergjencës 'MaxStallGenerations',5-50. 

 

 

Table 9.1. Indeksimi i profileve IPE të përdorur në projektimin me trarë të kryqëzuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeksimi 

elementit 

Sigla 

IPE  

h 

mm 

b 

mm 

a 

mm 

e 

mm 

r 

mm 
Pesha 

N/mm 

Sipërfaqja 

mm2 

1 80 80 46 3.8 5.2 5 0.06 764 

2 100 100 55 4.1 5.7 7 0.081 1032 

3 120 120 64 4.4 6.3 7 0.104 1321 

4 140 140 73 4.7 6.9 7 0.129 1643 

5 160 160 82 5 7.4 9 0.158 2009 

6 180 180 91 5.3 8 9 0.188 2395 

7 200 200 100 5.6 8.5 12 0.224 2848 

8 220 220 110 5.9 9.2 12 0.262 3337 

9 240 240 120 6.2 9.8 15 0.307 3912 

10 270 270 135 6.6 10.2 15 0.361 4595 

11 300 300 150 7.1 10.7 15 0.422 5381 

12 330 330 160 7.5 11.5 18 0.491 6261 

13 360 360 170 8 12.7 18 0.571 7273 

14 400 400 180 8.6 13.5 21 0.663 8446 

15 450 450 190 9.4 14.6 21 0.776 9882 

16 500 500 200 10.2 16 21 0.907 11550 

17 550 550 210 11.1 17.2 24 1.06 13440 

18 600 600 220 12 19 24 1.22 15600 
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  IPE Jx 

mm4 

𝑾𝒙 

mm3 

𝑾𝒚 

mm3 

Konstante 

përdredhje 

I (mm4) 

Konstante 

përdredhje 

𝑪𝒘 (mm6) 

1 80 801400 20030 3690 5585 134972587 

2 100 1710000 342000 5790 8826 395140625 

3 120 3178000 529600 8650 13718 990904320 

4 140 5412000 773200 12310 20355 2192110795 

5 160 8693000 1087000 16660 28202 4352131413 

6 180 13170000 1463000 22160 39200 8138566800 

7 200 19430000 1943000 28470 51654 14166666667 

8 220 27720000 2520000 37250 70905 24694486667 

9 240 38920000 3243000 47270 92805 40642560000 

10 270 5790000 4289000 62200 119428 76228568438 

11 300 83560000 5571000 80500 155742 135421875000 

12 330 11770000 7131000 98520 205399 213734400000 

13 360 16270000 9036000 122800 289255 336933540000 

14 400 23130000 11560000 146400 374328 524880000000 

15 450 33740000 15000000 176400 510707 844943062500 

16 500 4820000 19280000 214200 711682 1333333333333 

17 550 67120000 24410000 254100 947433 2007707625000 

18 600 92080000 30690000 307900 1329699 3034680000000 

  

 

9.1.Analiza optimale për skemën me trarë të kryqëzuar 9m x 6m. 

Për skemën e dhënë në Fig. 7.4, me përmasa 9m x 6m, ngarkesë variabël 250kg/m2, ekzekutohet 

algoritmi me parametrat gjenetike:  

'PopulationSize', 50,'MaxGenerations', 200, 'EliteCount', 20, ..., 

Për këto vlera kryhet plotimi i të dhënave të procedurës në Fig. 9.1 

 

Fig. 9.1. Plotimi i vlerave optimale 9m x 6m. 
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Vërehet se algoritmi gjen vlerën optimale në 5 gjenerimet e para dhe përfundon pas 50 

iteracioneve. Algoritmi ndalon duke mos patur përmirësime të mëtejshme të vlerave optimale. 

Rritja e madhësisë së popullatës nuk ndikon në rezultatin e përftuar.  

Procedura konkludon me kombinimet optimale të seksioneve IPE 120 gjatësor dhe IPE 220 

tërthor me peshë optimale: 408 kg. Vlerat e tejkalimit të kushteve të normalizuara, të dhëna 

nëpërmjet raportit të vlerave llogaritëse dhe projektimit për shembullin e dhënë jepen në Table 

9.2. Vërehet se kriteri projektues përcaktues në zgjedhjen e profileve, është verifikimi i 

përkuljes. Vlerat optimale të parametrave gjenetike janë:  

'PopulationSize', 50,'MaxGenerations', 200,..., 'EliteCount', 20, 

'MaxStallGenerations', 5, 

 

Table 9.2. Verifikimet për kushtet e projekimit.  

Elementet/ 

Verifikimet 

EuroCode 

TS1 TS2 TS3 TS4 US Profilet 

optimale 

Pesha 

optimale 

Koha e 

iteracionit 

Element 1          0        0.8510    0.0453    0.8510     0.2403 IPE 120 408 kg 5-10 sec.  

“      “   2          0        0.4551    0.0407    0.4551     0.3001 IPE 120 

“      “   3          0        0.8510    0.0453    0.8510     0.2403 IPE 120 

“      “   4     0.0045    0.8513    0.0481    0.9557     0.3612 IPE 220 

“      “   5     0.0045    0.8513    0.0481    0.9557     0.3612 IPE 220 

“      “   6     0.0045    0.8513    0.0481    0.9557     0.3612 IPE 220 

“      “   7     0.0045    0.8513    0.0481    0.9557     0.3612 IPE 220 

 

TS1 : Verifikim përdredhje SLU 
𝑇𝐸𝑑

𝑇𝑡𝑅𝑑+𝑇𝑤𝑅𝑑
; TS2: Verifikim përkulje. epje  SLU, 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐𝑅𝑑,𝑀𝑏𝑅𝑑
 

TS3: Verifikim prerje SLU, 𝑉𝐸𝑑/𝑉𝑐𝑅𝑑;  TS4: Verifikim analogji përdredhje me përkulje.  

US: Verifikim zhvendosje SLS, 𝑙/250;  

9.2.Skema me trarë të kryqëzuar 15 m x 10 m inkastruar.  

Për skemën e dhënë në Fig. 9.2, me 4 trarë gjatësorë dhe 4 tërthore, me parametrat gjenetike:  

'PopulationSize', 50,'EliteCount', 20,'MaxStallGenerations', 5-20, 

përftohet grafiku i ndryshimit të vlerave optimale në varësi të gjenerimeve. Distanca midis 

trarëvë në të dy drejtimet është kostante. 

Kushtet e ngarkimit për shembujt në vijim janë:  

+ Pesha vetjake e trarëve (IPE ose HE) llogaritur nga programi : Variabla 

+ Pesha vetjake strukturore (soleta + llamarinë valëzuar): 250 kg/m2 

+ Pesha vetjake e shtresave jo-strukturore (seksion beton lehtësuar + shtrime etj.)  250 kg/m2  

+ Pesha variabël: 300 kg/m2 
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Vërehet se një vlerë e pranueshme optimale arrihet në 5 gjenerimet e para. Algoritmi përfundon 

në 30 gjenerimet e para me plotësimin e kushtit të konvergjencës.   

Procedura algoritmike jep si profile optimale elementët gjatësore IPE 160, tërthore IPE 550 

me peshë 5188 kg. Vlerat maksimale të koeficientëve të tejkalimit përftohen për uljet e 

elementëve 13-14 dhe 19-20. Koha e gjenerimeve është 20 sec.  

 

Fig. 9.2. Skemë 15m x 10m me trarë të kryqëzuar 

 

Fig. 9.3. Plotimi i vlerave optimale 15m x 10m 
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9.2.1. Skema 15m x 10m me mbështetje tipit cernierë. 

Skema e analizuar ristudiohet me vazhdimësinë e trarëvë gjatësore dhe tërthore, përgjatë 

muraturës mbështetëse. Në këtë rast lidhjet e jashtme janë të tipit cernierë. Nga analiza e kryer, 

kombinimi optimal rezulton i ngjashëm me shembullin e mëparshëm. Skema jepet në Fig. 9.4.  

 

Fig. 9.4. Skemë 15m x 10m me trarë të kryqëzuar me skaje cernierë fikse  

 

9.3.Analiza optimale e skemës me trarë të kryqëzuar 30m x 12.5m.  

 

Fig. 9.5. Skemë 30m x 12.5 m me trarë të kryqëzuar [64], 
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Analiza optimale për skemën me përmasa 30m x 12.5m për të njëjtat kushte të ngarkimit si në 

shembullin 10.2, është me variabla optimale IPE 270 dhe HEA 500, dhe peshë 21769 kg. 

Distanca midis trarëve në dy drejtimet është kostante. Kushtet i shërbimit për uljet maksimale 

është 𝑙/360. Koha e iteracionit rezulton 30 sec.  

Algoritmi përfundon me kushtin e konvergjencës pas 50 gjenerimeve. 

 

9.4.Projektimi optimal i skemës 16m x 16m me 180 elementë. 

Skema ka përmasa 16m x 16m (Fig. 9.6), bazuar në Saka 2000, [64], ku është analizuar një 

skemë më të njëjta dimensione, me 6 trarë në një drejtim dhe 8 në drejtimin tjetër. Është 

përftuar projekti optimal me profile 𝑊 254𝑥146𝑥43  dhe 𝑊 762𝑥167𝑥173 me peshë totale 

29 562 kg. Kushtet janë bazuar në Kodet AISC-LRFD të projektimit.  

 

Fig. 9.6. Skema 16m x 16m me përmasim të njëtrajtshëm. 
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Ngarkimi variabël është 350 kg/m2 dhe kushti për uljet kufitare 𝑙/360. Kushtet e tjera të 

ngarkimit janë sipas pikës 10.2. Në ndryshim do të aplikohen 10 ndarje dhe do të përdoren 9 

elementë për cdo drejtim.  

Nga zbatimi i algoritmit kane rezultuar profilet IPE 600 në drejtimin parësor dhe IPE 450 në 

drejtimin dytësor me peshë optimale 28742 kg. Për përmasim të njëjtë për të dy drejtimet me 

IPE 550, projektimi rezulton me peshë më të lartë. 

Ecuria e peshës optimale përgjatë gjenerimeve jepet në Fig. 9.7. Algoritmi vazhdon kërkimin 

e vlerave optimale derisa plotësohet kushti i konvergjencës të: 

'MaxStallGenerations',10, 

Vërehet që vlera optimale gjendet në 10 gjenerimet e para në një kohë iteracioni 15 sec.   

 

Fig. 9.7. Plotimi i vlerave optimale 16m x 16m 

Krahasuar me Saka [64], për mbulimin e së njëjtës hapësirë, ka një përmirësim me 5% të 

rezultatit.  

9.4.1. Analiza optimale e skemës me 180 elementë 16m x 16m me 4 variabla.  

Për të rritur eficiencën në projektimin e elementëve, mund të kryhet grupimi i elementëve, me 

dy variabla në drejtimin gjatësor dhe dy në drejtimin tërthor. Përkatësisht elementët në mesin 

e hapësirës përfshihen në një grupim ndërsa elementët skajore në grupimin tjetër.  

Kushti i konvergjencës bazuar në shembullin e mëparshëm: 'MaxStallGenerations', 10, 
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Fig. 9.8. Plotimi i vlerave optimale 16m x 16m me 4 variabla.  

 

           

Fig. 9.9. Vlerat optimale të trarëve pas grupimit të elementëve. 

Algoritmi rezulton me vlera optimale HEA 280 dhe HEA 340 për drejtimin gjatësor dhe IPE 

120, IPE 500 për drejtimin tërthor, me vendosje përkatësisht sipas Fig. 9.9. Pesha optimale 

është 20812 kg. Koha e iteracionit është 30 sec. Krahasuar me përmasimin e mëparshëm, për 

mbulimin e së njëjtës hapësirë, ka një përmirësim me 30% të rezultatit.  
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9.5.Analiza optimale e skemës me 112 elementë 12m x 12m me 4 variabla.  

Skema 12m x 12m është e ndarë në 8 hapësira sipas cdo drejtimi, me interaks të elementëve 

1.5m. Përmasimi bëhet me 4 grupime, dy për cdo drejtim në mënyrë simetrike. Ngarkimi për 

këtë shembull është pikësor për cdo nyje në vlerën 50 kN sipas Fig. 9.10 

 

 

Fig. 9.10. Skema 12 x 12 m me 8 ndarje për cdo drejtim. [69] 

 

Shembulli është në analogji me Erdal [69], 2013. Rezultatet e peshës optimale përgjatë 

gjenerimeve jepen në Fig. 9.11. Koha e nevojshme për gjetjen e vlerës optimale është rreth 30 

sec. Rezultojnë si profile optimale:  

IPE 160, IPE 400, IPE 180, HEB 600, me peshë optimale 9930 kg.  

Erdal duke aplikuar një algoritëm PSO (“optimizim me tufat inteligjente”) të përmirësuar, ka 

përftuar peshë optimale 13464 kg me dy grupime dhe 9980 kg me katër grupime me profile 

optimale: 𝑊310 × 23.8,  𝑊250 × 17.9, 𝑊310 × 23.8 dhe 𝑊920 × 201.  Vlera të tjera të 

raportuar nga studimi kanë qenë 11548 kg me algoritmin CSS, 12057 kg me algoritmin CPSO 

dhe 14362 kg me algoritmin HSO.  

Përmasimi optimal i përftuar në këtë studim me GA jepet në Fig. 9.12. Vërehet se rezultatet 

janë të përmirësuar krahasuar me algoritmet në krahasim.   



Disertacion ERSILIO TUSHAJ 

 

101 Studim mbi optimizimin e konstruksioneve të trarëve dhe kapriatave prej celiku.   

  

 

Fig. 9.11. Plotimi i vlerave optimale 12m x 12m me 4 variabla 
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Fig. 9.12. Vlerat optimale sipas grupimit të elementëve. 
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9.6.Përmbledhje dhe përfundime.  

Në këtë kapitull janë paraqitur disa shembuj aplikimi të algoritmit optimizues në projektimin e 

skemave me trarë të kryqëzuar prej celiku. Për këtë është parashikuar një listë e mundshme 

profilesh nga të cilat përzgjidhen vlerat optimale. Janë marr në analizë skema me përmasa: 

 9m x 6m, 15m x 10m, 30m x 12.5m, 16m x 16m si dhe 12m x 12m. 

Distanca midis trarëve është kostante dhe është përcaktuar “a priori” nga projektuesi. Në 

përfundim të analizës janë përftuar vlerat optimale të profileve si dhe koha e nevojshme për 

kryerjen e iteracioneve.  

Konkludohet se :  

a. Në krahasim me projektimin konvencional, në projektimin optimal është e mundur në 

mënyrë të automatizuar të përftohet kombinimi optimal i profileve.  

Nga analiza e ndryshimit të vlerave optimale në varësi të gjenerimeve rezulton se ajo 

gjendet brenda 30 gjenerimeve për shembuj e analizuar, madje në disa raste në 5 

gjenerime. Vlera të mëtejshme të parametrave gjenetike janë të mjaftueshme për të 

garantuar gjetjen e vlerës optimale:  

'PopulationSize', 50,'EliteCount', 20,'MaxStallGenerations', 10 

b. Krahasuar me studime të tjerë si Saka [64], dhe Erdal [69], vërehet një përmirësim i 

projektimit deri në 10 % të peshës totale, bazuar në kushtet e projektimit.   

c. Aplikimi dhe zbatimi i algoritmeve nuk mund të shihen të shkëputur nga analiza 

strukturore dhe kushtet e projektimit. Algoritmi gjenetik rezulton me efikasitetit të lartë, 

i aplikuar në analizën strukturore me MDN dhe Kushtet e Projektimit të EuroCode-it, 

për projektimin e skemave me trarë të kryqëzuar.  

d. Koha për kryerjen e iteracioneve të nevojshme është në funksion të vlerave të 

parametrave gjenetike.  
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Kapitulli 10. 

10. PËRMBLEDHJE DHE PËRFUNDIME.  
 

 

Në këtë studim janë analizuar metodat e optimizimit strukturor të zhvilluara deri në ditët e 

sotme, me fokus në analizën dhe projektimin e konstruksioneve të kapriatave dhe trarëve të 

kryqëzuar prej celiku, me funksione qëllimi tipit peshë.  

Qëllimi i kësaj teme disertacioni ndalet në dy momente: 

I. Kryerja e një analize të përgjithshme të metodave të optimizimit strukturor të 

përdorura deri më sot.  

II. Ndërtimin dhe studimin e disa procedurave optimizuese me algoritme gjenetike, në 

gjuhën e programimit MatLab soft R2017a,  për disa skema konstruksionesh me 

trarë dhe kapriata prej celiku, me kushte bazuar në EuroCode 3:2005, të 

sforcimeve, zhvendosjeve dhe qëndrueshmërisë. 

Optimizimi strukturor i ka fillesat e tij në vitet 60’ me studimin e problemeve të optimizimit 

jo-linear dhe zhvillimet e para të soft-eve kompjuterik të cilët mundësonin kryerjen e analizave 

iterative në mënyrë të automatizuar. Algoritme të ndryshëm janë zhvilluar dhe përmirësuar 

gjatë viteve deri në ditët e sotme. Janë identifikuar dy max-i grupe: metoda deterministike 

(bazuar përgjithsisht në gradient dhe vlerësime analitike) dhe metoda jo-deterministike (të tipit 

kërkimor ose probabilitar, bazuar në procese rasti në imitimin e fenomeneve natyrore, fizike, 

sociale ose evolutive).  

Në pjesën e I-rë analiza është fokusuar në:  

a. Zhvillimin dhe funksionimin e algoritmeve optimizues strukturor.  

b. Studimin mbi zbatimin e algoritmeve optimizues dhe rezultateve në terma të 

funksionit të qëllimit, eficiencës dhe efikasitetit të algoritmeve të përdorur.  

c. Evidentimin e ndryshimeve që ekzistojnë midis dy max-i grupimeve të 

identifikuar të metodave determinstike dhe jo-determinstike.  

d. Vlerësime mbi raste reale të aplikimit të metodave optimizuese.  

Analiza është kryer bazuar në një bibliografi të gjerë shkencore dhe nga publikime në revista 

të ndryshme prestigjoze.  
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Disa përfundime të evidentuara në pjesën e I-rë:  

a. Optimizimi strukturor ka avantazhe duke mundësuar në mënyrë të automatizuar gjetjen 

e kombinimit të vlerave optimale të variablave për optimizimin e tipit përmasor.   

b. Janë evidentuar algoritme me efikasitet dhe eficiencë të lartë në projektimin optimal të 

konstruksioneve në analizë si: “Algoritmet Gjenetike” (GA), “Strategjitë Evolutive” 

(ES), “Metoda sekuenciale lineare me kufij të lëvizshëm” (SLP), “Kriteri Optimal” 

(OC), “Fully Constrained Design” (FCD), si dhe algoritme të tjerë të përmirësuar.  

c. Algoritmet optimizues, edhe pse janë studiuar gjerësisht nga komuniteti shkencor, 

gjejnë pak zbatime reale. Evidentohet interes në aplikime praktike të metodave 

optimizuese për vepra ndërtimore komplekse me kosto të larta, ku dhe kursimi nga 

aplikimi i tyre rezulton me vlera të mëdha ekonomike.  

PJESA E II-të e studimit fokusohet në analizën dhe projektimin e disa skemave konstruktive 

me trarë dhe kapriata prej celiku duke përdorur algoritmin e përzgjedhur.  

Nga analiza e përgjithshme e kryer, nuk ekziston një algoritëm i evidentuar si më i mirë se të 

tjerët, por secili paraqet avantazhe dhe disavantazhe. Nga grup algoritmet më të aplikuar për 

konstruksionet e celikut është përzgjedhur një algoritëm jo-determinstik, algoritmi gjenetik – 

“Genetic Algorithm” GA, i modifikuar sipas Goldberg [33] në 1989, në gjuhën e programimit 

MatLab. Kjo zgjedhje është kryer si rrjedhojë e:  

a. Aplikueshmërisë së gjerë të evidentuar të tij në dekadat e fundit.  

b. Eficiencë dhe efikasitet në gjetjen e zgjidhjes optimale.  

c. Preferencë e autorit.  

GA-të bazojnë funksionimin e tyre në proceset e evolucionit dhe të përmirësimit të specieve 

përgjatë gjenerimit të popullatave me individë që përfaqësojnë zgjidhje potenciale të strukturës. 

Algoritmi simulon një proces evolucioni me qëllim përmirësimin e popullatës të ndërtuar, duke 

përzgjedhur nga popullata fillestare në gjeneratën pasardhëse, një bashkësi individësh të njohur 

me “Elite”. Popullatat gjenerohen duke aplikuar për indididët disa operatorë gjenetike të 

kryqëzimit dhe të mutacionit, bazuar në vlerësime probabilitare. Individët më të mirë 

përzgjidhen bazuar në një funksion përzgjedhje, të funksionit të tipit peshë. Cdo individ 

kodohet dhe dekodohet nga algoritmi në stringa binare 10101010. . .̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  të cilat përfaqsojnë në 

mënyrë të indeksuar seksionet e mundshme diskrete të elementëve konstruktiv.   
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Janë ndërtuar në soft-in kompjuterit të programimit dhe analizës matricore MatLab R2017a, 

algoritmet bazë të analizës strukturore optimale për:  

a. Projektimin optimal të kapriateve statikisht të caktuara ose pacaktuara me analizë 

strukturore me MDN dhe kushte bazuar në EuroCode 3:2005  

b. Projektimin optimal të skemave me trarë të kryqëzuar statikisht të caktuara ose 

pacaktuara me shtrirje në plan me analizë strukturore me MDN dhe kushte bazuar 

në EuroCode 3:2005  

Këto algoritme janë përshtatur në analizën e disa skemave konstruktive të përzgjedhur, si dhe 

janë krahasuar përfundimet me studime të mëparshme ndërkombëtare: 

a. Skema kapriatë me 4 shkallë lirie për elementë: 

i. Skemë kapriatë bazë (“benchmark”) me 10 elementë, statikisht e 

pacaktuar, me material aliazh alumini, përdorur gjerësisht nga autorë të 

ndryshëm në vlerësimin e eficiencës dhe efikasitetit të algoritmeve 

optimizues të tipit përmasor.  

ii. Skemë kapriata bazë me 10 elementë e përshtatur bazuar në studimin e 

Stasa [25],  me material celik C3 

iii. Skemë kapriatë tipit trekëndore angleze, statikisht e caktuar me 4 

grupime elementësh, me material celik S235. 

iv. Skemë kapriatë statikisht e pacaktuar me 39 elementë me 7 grupime 

elementësh, bazuar në gjeometrinë e analizuar nga Stasa [25], me 

material celik C3. 

b. Skema me trarë të kryqëzuar të inkastruar në skaje me 6 shkallë lirie për element:  

i. Skemë bazë me përmasa 9m x 6m, me hap 3m në drejtimin gjatësor dhe 

tërthor me dy variabla me material celik S275. 

ii. Skemë me përmasa 15m x 10m, me hap 3 m në drejtimin tërthor dhe 

2.5m në drejtimin gjatësor me dy variabla, me material celik S275. 

iii. Skemë me përmasa 30m x 12.5m, me hap 3 m në drejtimin tërthor dhe 

2.5m në drejtimin gjatësor me dy variabla, me material celik S275.  

iv. Skemë me përmasa 16m x 16m, dhe 12m x 12m bazuar në gjeometrinë 

e analizuar nga Saka [64], me dy dhe 4 variabla, me material celik S275. 
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Në përfundim të pjesës së II-të: 

a. Për skemat e dhëna është studiuar sesi variojnë vlerat optimale të kombinimeve të 

seksioneve të mundshme të elementëve konstruktiv dhe të funksionit të qëllimit të të 

tipit peshë në varësi të vlerave të operatorevë gjenetike të algoritmit GA.  

b. Për skemat e analizuara, është vërejtur se me rritjen e vlerave të operatorëve gjenetike, 

rritet efikasiteti i algoritmit, por njëkohësisht edhe koha e nevojshme e iteracioneve. 

Për këtë arsye, është vlerësuar nje gjendje ekuilibri, eficiente dhe efikase, për tu aplikuar 

për konstruksionet e studiuara: 

▪ Madhësi e popullatës ‘PopulationSize’, me vlera nga 50-200;  

▪ Numri i gjenerimeve, ‘MaxGenerations’, me vlerë 200;  

▪ Numri i individëve të përzgjedhur, ‘EliteCount’, me vlerë nga 20-50; 

▪ ‘MaxStallGenerations’, kushti i konvergjencës me vlerë 10-20. 

Për vlera më të mëdha, funksioni i qëllimit bestf nuk përmirësohet më shumë se 2% në 

terma të peshës së strukturës.  

c. Gjithashtu, rezultatet finale të gjendjes së optimumit janë krahasuar me studime të 

mëparshme për kushte të ngjashme të projektimit.  

 

Për sa më sipër:  

✓ Optimizimi strukturor përbën një sektor kërkimor me interes nga Universitete të 

ndryshme, grupe kërkimore, korporata private e të tjerë, në funksion të pasurimit të 

vazhdueshëm të njohurive të fushës si dhe të masivizimit të aplikimeve praktike.  

✓ Për të optimizuar projektimin strukturor, mund të përdoren tipe të ndryshëm 

algoritmesh, të cilët vazhdimisht kanë nevojë për studim të efektivitetit dhe 

përmirësimit të mëtejshëm të tyre. 

✓ Në këtë studim, agoritmi i përzgjedhur gjenetik GA, i aplikuar në projektimin optimal 

të skemave me trarë të kryqëzuar dhe kapriata prej celiku, paraqiti një seri avantazhesh, 

krahasuar me të tjerë. 

✓ Kombinimet optimale të përftuar, u vlerësuan në funksion të vlerave të operatorëve 

gjenetike, si dhe për cdo rast u dhanë rekomandimet përkatëse. 

✓ Procedurat e projektimit optimal të ndërtuara në gjuhën e programimit MatLab soft 

R2017a, me algoritmin (GA) sipas Goldberg 1989 të modifikuar, rezultuan me 

eficiencë dhe efikasitet të lartë, krahasuar me studime të tjera të mëparshme.  
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11. ANEKSE 

Aneks 1. Zgjidhja me metodën grafike në Problemin e Programimit Linear (LP). 

Në dy shembujt në vijim jepet zgjidhja e një Problemit të kushtëzuar të Programimit Linear duke aplikuar metodën 

grafike dhe algoritmin simpleks. Paraqitja e procedurës së zgjidhjes ka qëllim për të treguar sesi funksionon 

analiza e problemit të projektimit optimal, me kushte të tipit linear.  

Shembull. Programimi linear në dy variabla. 

Jepet problemi i optimizimit në dy variabla x dhe y. Kërkohet të gjendet kombinimi i vlerave të tyre për 

optimizimin e funksionit të qëllimit. (maksimizim) 

FUNKSIONI I QËLLIMIT (max)        𝐹(𝑥) =  3𝑥 + 5𝑦          

KUSHTET:    

{
 
 

 
 
𝑥 + 𝑦/2 ≤ 8
 𝑥 + 𝑦 ≤ 10
𝑥 + 3𝑦 ≥ 6
𝑥1 ≥ 0
 𝑥2 ≥ 0

 

Zgjidhja me Metodën Grafike.  

Metoda grafike konsiston në gjetjen e kombinimit optimal, duke hedhur të dhënat e problemit në një sistem 

koordinativ të përcaktuar nga variablat e dhëna.  

I. Ndërtohet rajoni i pranueshmërisë, përcaktuar nga ekuacionet dhe mosbarazimet e kushteve. 

II. Funksioni i qëllimit barazohet me një koeficient 𝐹(𝑥) = 𝑘 dhe ndërtohen drejtëzat për 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝑘 ∈ 𝑅.  

III. Kërkohet cilat janë pikat më të skajshme, që bashkësia e drejtëzave të ndërtuara të presin zonën e lejuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Metoda grafike në zgjidhjen e problemit të programimit linear. 

Duke qenë një problem maksimumi, vlerësohet pika më djathtas zonës së lejuar me vlerën 𝑀(𝑥 = 6, 𝑦 = 4), e 

cila përfaqson dhe vlerën ku funksioni merr vlerën maksimale:  𝐹(6,4) = 38 (𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑖) 

Problemi i maksimumit kthehet në një problem minimumi, duke ndryshuar shenjën e funksionit të qëllimit. 

𝑥 + 𝑦 = 10 

𝑥 + 𝑦/2 = 8 
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Aneks 2.  Shembull për zgjidhjen e problemit të programimit linear me algoritmin simpleks.  

Kërkohet zgjidhja optimale e problemit në dy variabla 𝑋1 𝑑ℎ𝑒 𝑋2 : 

Funksion qëllimi:  𝑿𝟏 + 𝟐𝑿𝟐 = 𝒁   → 𝑚𝑎𝑥;           𝐾𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒  2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 4;   𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 6 

Për zgjidhjen e problemit me algoritmin simpleks, për problemin e dhënë duhen shtuar dy variabla shtesë - “slack” 

𝑋3 𝑑ℎ𝑒 𝑋4: 

     −𝑋1 − 2𝑋2 = 𝑍 → 𝑚𝑖𝑛;        2𝑋1 +𝑋2 +𝑋3 = 4;     𝑋1 + 3𝑋2 +𝑋4 = 6 

Barazimet e përftuar paraqiten nëpërmjet koeficientëve në formë tabelare: 

𝑿𝟏  𝑿𝟐  𝑿𝟑  𝑿𝟒  b_ 

2  1  1  0  4 

1  3  0  1  6_ 

-1  -2  0  0  Z_ 

*  * 

Algoritmi përsërit hapat, derisa plotësohet kushti i konvergjencës ku të gjithë koeficientët e variablave për 

funksionin e qëllimit janë pozitivë.  

Sistem bazë 𝑋3 = 4,𝑋4 = 6, 𝑋1 = 0,𝑋2 = 0, ku dy koeficientë janë negativ -1,-1< 0.  

Një prej variablave me koeficient negativ nxirret nga sistemi bazë dhe ndërtohet një tjetër, e tillë që koeficientët 

të jenë pozitiv. Për të zgjedhur cila do të jetë variabla, merret raporti më i vogël: 

 min {
4

2
,
6

1
} = 2 

𝑿𝟏 del nga baza, emërtohet elementi 2 si pivot 23, dhe tabela shndërrohet duke kryer mbledhjet dhe kombinimet 

lineare të nevojshme:  

𝑿𝟏  𝑿𝟐  𝑿𝟑  𝑿𝟒    b_ 

1  1/2   1/2  0    2 

0  5/2  -1/2  1    4_ 

0  -3/2   1/2  0  Z+2_ 

*      * 

Rizgjidhet elementi i ri pivot: -3/2. Baza e kësaj tabele është 𝑋1 = 2,  𝑋4 = 4,  𝑋2 = 𝑋3 = 0. Transformohet 

tabela në një të re me vlerat si më poshtë:  

𝑿𝟏  𝑿𝟐  𝑿𝟑  𝑿𝟒    b_ 

1   0   3/5  -1/5    6/5 

0   1  -1/5   2/5    8/5_ 

0   0        1/5        3/2        Z+8_ 

*      * 

 
23 Elementi pivot, është elementi i përzgjedhur, në mënyrë të tillë që të garantohet gjetja e zgjidhjes optimale të 

problemit. Rreshti në të cilin ndodhet, pjesëtohet me vlerën e elementit pivot. Të gjithë rreshtat e tjerë të tabelës 

u zbritet aq herë rreshti ku ndodhet elementi pivot, duke përftuar kështu bazat e reja.  
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Në fund të procedurës koeficientët në rreshtin e funksionit objektiv janë pozitiv dhe mund të themi se gjendja 

optimale e funksionit është ajo për të cilën: 𝑋1 = 6/5 , 𝑋2 = 8/5,𝑋3 = 𝑋4 = 0, me minimum  𝑍 = −8.  

Procedura iterative e ndryshimit të bazës, nuk përfaqëson gjë tjetër vecse kalimin midis gjendjeve të mëposhtme:  

𝑃𝑖𝑘𝑎 (0,0)  →     𝑃𝑖𝑘𝑎 (2,0)    →     𝑃𝑖𝑘𝑎 (1.2, 1.6) 

Gjithashtu në fig. e mëposhtme është dhënë zgjidhja grafike e problemit të dhënë: 

 

Fig. Zgjidhja grafike. 
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Aneks 3.  Analiza e një funksioni linear me algoritmet gjenetike.   

Funksioni në analizë: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2  

Maksimizim i vlerës së funksionit të qëllimit me kushte:  0 ≤ 𝑥 ≤ 31.  

Për vlerat nga 0 në 31, kryhet një kodim në sistemin binar, duke konvertuar në një numër me 5 shifra binare xxxxx 

( 0 ose 1,  të cilat paraqesin 25 = 32 mundësi).  Popullata: 4 individë    

Table 11.1. Gjenerimi i parë me algoritmet gjenetike.  

Popullata 

nr.1 
Stringa  𝒙𝒊 Vlera e funksionit në analizë 

𝒇𝒊 = 𝒇(𝒙𝒊) = 𝟐𝒙𝒊 −𝟐 

Funksioni 

përzgjedhje 

𝒇𝒊/∑𝒇𝒊 

Pritshmëria e 

renditjes 𝒇𝒊/�̅� 

Renditja në 

përzgjedhje 

 

1 

  

 

   2 

3 

4 

11000 
 
 

00101 
10110 
01100 

= 2 ∙ (11000)2 = 2 ∙ (1 ∙
24 + 1 ∙ 23 + 0) − 2 =46 

 
8 
42 
22 

39% 
 
 

8.3% 
35.6% 
18.7% 

1.560 
  
 

        0.332 
1.397 
0.748 

1 
   
 

3 
2 
4 

 Shuma ∑𝑓𝑖  
Mesatare 𝑓 ̅

Max 𝑓𝑚𝑎𝑥 

118 
29.5 

46 

100 % 
25% 

39% 

4.000 
1.000 

1.560 

 

Vlera në kollonën 𝑓𝑖/∑𝑓𝑖  jep probabilitetin për cdo stringë. Kështu fillimisht 11000 ka 39 % mundësi për 

përzgjedhje, ndërsa 00101 ka një mundësi 8.3%. GA përzgjedh në cifte stringat të cilat do të kryqëzohen bazuar 

në vlerat më të larta të funksionit të përzgjedhjes.  

Një cift i mundshëm me vlerë të lartë funksionit të përzgjdhjes për kryqëzim janë: A = 1 1 | 0 0 0 dhe B = 1 0 | 1 

1 0. Përftohen nga kryqëzimi A' = 1 1 1 1 0; B’ = 1 0 0 0 0.  

Cifti “fëmijë” i përftuar A’ dhe B’ mutohen, duke ndryshuar vlerat nga 0 në 1 dhe anasjelltas kur vlera e funksionit 

përzgjedhje është më e vogël ose i barabartë me probalitetin e mutacionit.  

String-at e reja, bazuar në numrin e individëve ‘Elite’, vendosen në popullatën e re.  

Table 11.2. Gjenerata e dytë e përftuar. 

Popullata nr1.  

Stringat para 
kryqëzimit 

Stringat e 

kryqëzuara  𝒙𝒊 
me 𝒙𝒋 

Shkalla e 
kryqëzimit 

Popullata nr2.  

Stringat pas 
kryqëzimit 

Vlerat e funksionit  
𝒇(𝒙𝒊) = 2𝒙𝒊 −𝟐 

Funksionit 

përzgjedhje 𝒇𝒊/
∑𝒇𝒊 

 𝒙𝟏    11/000 

 𝒙𝟐    1/1000 

 𝒙𝟑    10/110 

 𝒙𝟒    0/1100 

𝑥1 𝑚𝑒 𝑥3 

𝑥2 𝑚𝑒 𝑥4 

𝑥3 𝑚𝑒 𝑥1 

𝑥4 𝑚𝑒 𝑥2 

2 
1 
2 
1 

11110 
11100 
10000 
01000 

58 
54 
14 
6 

44% 
41% 

10.5% 
4.5% 

Shuma 

Mesatare 

Max 

 
 

125 
31.5 
48 

1.000 
0.250 
0.381 

132 
33 
58 

100 % 
25% 
44% 

 

Vërehet se në popullatën nr.2, për vlerën 𝑥 = 11110, vlera e funksionit përzgjedhje është rritur në 44%, e cila 

është shumë afër optimales. Me vazhdimin e iteracioneve vërehet se:  

a. Individët e popullatës tentojnë drejt maksimales 60.  

b. Në momentin që shfaqet 60, individët e tjerë të Popullatës tentojnë drejt uniformimit të vlerës optimale.  

c. Në momentin që një vlerë arrin vlerën e funksionit përzgjedhje nën 1%, aplikohet mutacioni i një shifre 

të stringës nga 0 në 1 dhe anasjelltas.  

d. Kushti i konvergjencës plotësohet kur: arrihet maksimumi i gjenerimeve, të gjithë individët kanë 

uniformisht të njëtat vlera ose, nuk ka përmirësime të mëtejshme të algoritmit.  
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Aneks 4.  Nënprogrami në MATLAB për zgjidhjen e skemës tipit kapriatë hapësinore me metodën direkte të 

ngurtësisë.  

 

Script 1. Të dhënat.m 

%  Script-i është i vlefshëm edhe në analizën hapësinore të skemave kapriatë. Në këtë 

studim analiza kryhet për skema në plan. Për shkrimin e programit janë kryer disa 

thjeshtime ose analogji, të cilat lejojnë shkrimin e një kodi të shkurtuar.  

 

%  Përcaktimi i të dhënave të problemit 

function D=te_dhëna 

clc, clear all;  

%  Dhënia e koordinatave nyjeve të skemës së kapriatës  

koordinata=[0,0,0;1,0,0;0,1,0]; 

 

%  Lidhja midis nyjeve sipas rradhitjes së dhënies së tyre dhe numërimit të 

elementëve.  

elementë=[1 2;2 3;3 1]; 

  

% Përcaktimi i shkallëve të lirisie dhe lidhjeve të nyjeve të kapriatës, 0 – 

zhvendosje e lejuar, dhe 1 – e penguar; për skemat bi-dimensionale kollona e tretë 

e kufizimeve në drejtimin z-ës jepet me 1 

shkallë_lirie=[1,1,1;0,0,1;1,0,1]; 

  

% Përcaktimi i koordinatave nyjore   

ngarkime=zeros(size(koordinata)); ngarkime(2,:)=[0 -1e5 0]; 

  

% Përcaktimi i modulit të elasticitetit. Në rast se vlera e tij është e njëjtë për 

të gjitha nyjet, atëherë jepet në formë vektoriale si më poshtë 

E=ones(1,size(elemente,1))*1e7; 

  

% Përcaktimi i sipërfaqeve të seksioneve.  

A=[…]; 

  

% Konvertimi i të dhënave në një strukturë D=Data, të shkallëzuar.  

D=struct('koordinata',koordinata','elemente',elemente','shkalle_lirie',shkalle_liri

e','ngarkime',ngarkime','E',E','A',A'); 

 

Script.2 Zgjidhja e kapritës.m 

Scripti i mëposhtëm kryhen një analizë me metodën direkte të ngurtësisë për vlerësimin 

e 3 variablave: zhvendosjeve nyjore {U}, forcat e brendshme të kapriatës {F} dhe 

forcat e reaksionit {R}. Kjo zgjidhje kryhet bazuar në të dhënat e problemit nga 

scripti-it mëparshëm.Script-i kryhen transformim duke shtrire matricën e ngurtësisë 

së elementit në një vektor, për kryerjen e veprimeve në mënyrë të thjeshtuar. 

  

function [F,U,R]=analize_kapriate(D) 

  

% Vendosen variabla ndihmëse për kryerjen e analizës.  

madhesia=size(D.shkalle_lirie);         

  

% Përmasohet matrica e ngurtësisë globale e kapritës hapësinore.  

K=zeros(3*madhesia(2));    

  

% Përmasohet {U} vektori i zhvendosjeve sipas referimit global. D.shkalle_lirie 

eshte matrica e zhvendosjeve të lejuara dhe të penguara, të përcaktuara në D.  

U=1-D.shkalle_lirie;    

  

% Vendosen variabla ndihmëse, nëpërmjet funksionit find i cili gjen vlerat jo-nulle 

në vektorin e ndërtuar.  

f=find(U);             

  

% Fillon algoritmi i cili gjen matricën e ngurtëisë për cdo element sipas referimit 

lokal në fillim dhe më tej sipas atij global.  

  

for i=1:size(D.elemente,2)      

   H=D.elemente(:,i);   % Nyjet për cdo element. 
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   C=D.koord(:,H(2))-D.koord(:,H(1));  % Vlerësimi i diferencave të koordinatave 

për nyjet e dhëna të kapriatës.  

   Le=norm(C);          % Vlerësimi i gjatësisë së cdo elementi.  

   T=C/Le;              % Vlerësimi i raporteve midis diferencave të koordinatave 

dhe gjatësive të elmentit.    

   s=T*T';       %   Cos dhe sin e këndëve midis referimeve lokale dhe atyre 

globale përcaktuar nga raporti i kateteve dhe gjatësive së elementëve.  

ke=D.E(i)*D.A(i)/Le;  % Ndërtimi i matricës së ngurtësisë sipas referimit lokal për 

cdo element.  

Ke(:,i)=ke*T;         % Transformimi i matricës së ngurtësisë sipas referimit 

global për cdo element. 

  

% Përcaktohet indeksi për asemblimin e matricave të ngurtësisë së elementëve në 

matricën globale të strukturës.  

e=[3*H(1)-2:3*H(1),3*H(2)-2:3*H(2)];   

  

% Ndërtohet matrica e asembluar e ngurtësisë sipas referimit global.   

K(e,e)=K(e,e)+ke*[s -s;-s s]; 

end 

  

% Për nyjet e lira gjenden zhvendosjet bazuar në analizën matricore me Metodën 

direkte të ngurtësisë.   

U(f)=K(f,f)\D.ngarkime(f);    

  

% Gjenden forcat e brendshme për cdo element të kapriatës. 

F=sum(Ke.*(U(:,D.elemente(2,:))-U(:,D.elemente(1,:)))); 

  

% Gjenden forcat e reaksionit të skemës për lidhjet me tokën.   

R=reshape(K*U(:),si);    

R(f)=0;            

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim.  

Në këtë aneks është dhënë vetëm një pjesë sintetike e algoritmeve të ndërtuar.  
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Aneks 5.  Nënprogrami në MATLAB për zgjidhjen e skemës tipit trarë të kryqëzuar.      
 

Analiza me trarë të kryqëzuar kryhet nëpërmjet nje Script-i (Programi) qëndror, dhe 5 miniscript-e 

(nënprogrameve) të tjerë ndihmës: për ndërtimin e matricës lokale të ngurtësisë, matricës së transformimit, 

vlerësimin e forcave të brendshme dhe zhvendosjeve përgjatë gjatësisë së cdo elementi.  

 

Script Të_dhëna 

% Krijohet Programi me të dhënat e problemit të cilat lexohen automatikisht nga një 

file Excel-i. Te dhënat vendosen në një strukturë të tipit “array”.  

  

function D=Te_dhëna 

nvars=2; 

%% Futja e të dhënave nëpërmjet nje file excel xlsx.  

fut_te_dhënat = 'trare_kryqezuar.xlsx'; 

ndata = xlsread(fut_të_dhënat,'Te dhena nyje'); 

mdata = xlsread(fut_të_dhënat,'Te dhena element'); 

idata=xlsread(fut_te_dhënat, 'Variabla I dhe H'); 

% Numri i variablave 

nm1=3; % Numri i elementëve gjatësore (3 elementët e parë në një variabël) 

  

%% Lidhja e skemës me trarë të kryqëzuar 

no = length(ndata(:,1)); % Numërimi i nyjeve 

nm = length(mdata(:,1)); % Numërimi i elementeve 

n1 = mdata(:,2); % Numri i parë i cifteve të numërimit të elementëve 

n2 = mdata(:,3); % Numri i dytë i cifteve të numërimit të elementëve 

x1 = ndata(n1,2); % Koordinata x1 e nyjes së parë 

y1 = ndata(n1,3); % Koordinata y1 e nyjes së parë 

x2 = ndata(n2,2); % Koordinata x2 e nyjes së dytë 

y2 = ndata(n2,3); % Koordinata y2 e nyjes së dytë 

l = sqrt((x2-x1).^2 + (y2-y1).^2); % Gjatësia e cdo elementi 

%% Seksionet e elementëve dhe materiali i përdorur.  

indeks=idata(:,1); % Indeksimi i elementit për algoritmin gjenetik 

sigla=idata(:,2);   % Sigla e elementit të përdorur 

b=idata(:,3);   % Gjerësia e seksionit 

h=idata(:,4);  % lartësia e seksionit 

a=idata(:,5);  % lartësia e murit 

e=idata(:,6);  % trashësia e kraheve 

q10=idata(:,8); % Ngarkesa vetjake e elementit (forcë për njësi gjatësie) 

A=idata(:,9); % Sipërfaqja për cdo profil 

I=idata(:,10); % Momenti i inercisë për cdo profil  

Imin=idata(:,11); % Momenti minimal i inercisë 

𝑊𝑥=idata(:,12); % Moduli i rezistencës sipas x-it  
𝑊𝑦=idata(:,13); % Moduli i rezistencës sipas y-it 
ix=idata(:,14); % Rrezja e inercisë sipas x-it 

iy=idata(:,15); % Rrezja e inercisë sipas y-it 

J=idata(:,16); % Momenti i inerisë së përdredhjes 

𝐶𝑤=idata(:,17); % Konstantja e përdredhjes 
fy=idata(:,18); % Rezistenca në rrjedhshmëri 

E=idata(:,19); % Moduli i elasticitetit 

G=idata(:,20); % Moduli i elasticitetit në prerje 

 

%% Ngarkimi i informacionit mbi ngarkesat në elementë dhe në nyje.  

k1 = mdata(:,4); 

k2 = mdata(:,5); 

  

% Ngarkesa për njësi gjatësie e elementëve 

q11=mdata(:,6);   % Ngarkesa vetjake shtesë e strukturës 

  

q2 = mdata(:,7);   % Ngarkesë variabël (forcë për njësi gjatësie) 

py = mdata(:,8);   % Ngarkesë e përqëndruar tip forcë në një distancë ay 

ay = mdata(:,9);   % Ngarkesë e përqëndruar tip forcë në një distancë ay 

DP=mdata(:,12);    % Zhvendosja kufitare 
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D=struct('nvars',nvars,'nm1',nm1,'nm',nm,'no',no,'n1',n1,'n2',n2,'x1',x1,.. 

    'x2',x2,'y1',y1,'y2',y2,'l',l,'indeks',indeks,'sigla',sigla,... 

    'b',b,'h',h,'a',a,'e',e,'A',A,'I',I,'𝑊𝑥',𝑊𝑥,'J',J,'𝐶𝑤',𝐶𝑤,'G',G,... 
'E',E,'k1',k1,'k2',k2,'q10',q10,'q11',q11,'q2',q2,'py',py,'ay',ay,  

'DP',DP,'fy',fy,'ndata',ndata,'mdata',mdata,'idata',idata); 

disp(D); 

 

 

Script. analiza_trarëve_kryqëzuar.  

global D  

ceq = [];  

  

% Vlerat e variablave 

x_1=x(1); 

x_2=x(2); 

  

%Ngarkimi i elementit të pare, pesha për njësi gjatësie 

q101=D.q10(x_1); 

%Elementi i dytë, pesha për njësi gjatësie 

q102=D.q10(x_2); 

  

for i=1:D.nm1 

    q1(i)=D.q11(i)+q101; 

end  

for i=(D.nm1+1):D.nm 

   q1(i)=D.q11(i)+q102; 

end 

  

% Të dhëna mbi variablen 1 gjatësore  

fy1=D.fy; 

I1=D.I(x_1); 

J1=D.J(x_1); 

h1=D.h(x_1); 

b1=D.b(x_1); 

a1=D.a(x_1); 

e1=D.e(x_1); 

𝑊x1=D.𝑊x(x_1); 

𝑊y1=D.𝑊y(x_1); 

A1=D.A(x_1); 

C𝑤1=D.C𝑤(x_1); 
G1=D.G; 

E1=D.E; 

  

% Te dhena mbi variablen 2 tërthore 

fy2=D.fy; 

I2=D.I(x_2); 

J2=D.J(x_2); 

h2=D.h(x_2); 

b2=D.b(x_2); 

a2=D.a(x_2); 

e2=D.e(x_2); 

𝑊𝑥2=𝐷.𝑊𝑥(x_2); 
𝑊𝑦2=𝐷.𝑊𝑦(x_2); 
A2=D.A(x_2); 

𝐶𝑤2=𝐷. 𝐶𝑤(x_2); 
G2=D.G; 

E2=D.E; 

 

%% Vektori i forcave nyjore sipas referimit lokal dhe atij global, matrica e 

ngurtesise, shkallet e lirise per cdo nyje, vektori i zhvendosjeve sipas referimit 

lokal dhe atij global.  

  

shkalle_lirie= zeros(6,1,D.nm); % Matrica e shkallëve të lirisë, zhvendosje e 

penguar =1, zhvendosje e lejuar =0 

T = zeros(6,6,D.nm);    % Matrica e transformimit  

K_e_lokale= zeros(6,6,D.nm);  % Matrica lokale e ngurtesisë së elementit 
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K_e_globale= zeros(6,6,D.nm); % Matrica e ngurtësisë së elementit sipas referimit 

global  

Fj_e_lokale= zeros(6,1,D.nm); % Vektori i forcave nyjore sipas referimit lokal 

Fj_e_globale= zeros(6,1,D.nm); % Vektori i forcave nyjore sipas referimit global 

K_asembluar = zeros(3*D.no,3*D.no); % Matrica globale e asembular e strukturës  

Fj_asembluar = zeros(3*D.no,1); % Vektori i forcave nyjore i asembluar në 

ekuacionin matricor global të strukturës sipas MDN-së. 

D_element_lokale= zeros(6,1,D.nm);  % Vektori i zhvendosjeve finale të elementit të 

gjetura sipas referimit lokal në fund të zgjidhjes së problemit. 

F_element= zeros(6,1,D.nm);  % Forcat e brendshme nyjore finale të elementit pas 

zgjidhjes së problemit sipas referimit lokal 

F_element_lokale_MDN=zeros(6,1,D.nm);  % Forcat e brendshme nyjore të elementit të 

gjetura nga zgjidhja e ekuacionit matricor  

% Vlerësimi i matricës së ngurtësisë lokale me kontributin e përdredhjes së 

penguar 

beta=ones(D.nm,1);  % Futja e matrices së koeficientit beta 

be=ones(D.nm,1);   % Futja e matricës së koeficientit be ndihmës 

be1=ones(D.nm,1); % Futja e matricës së koeficientit be1 ndihmës 

  

for i=1:D.no 

beta1 = D.ndata(D.n1,12); 

beta2= D.ndata(D.n2,12);      

end 

  

% Formula mbi raportin e kontributit ndaj përkuljes me atë ndaj përdredhjes 

 

for i=1:D.nm1 

    be1(i)=D.l(i)*sqrt(G1*J1/(E1*𝐶𝑤1)); 
end  

for i=(D.nm1+1):D.nm 

    be1(i)=D.l(i)*sqrt(G2*J2/(E2*𝐶𝑤2)); 
end  

for i=1:D.nm 

% Aplikimi i trick-ut mbi koeficientin zmadhues beta për elementët të inkastruar 

dyfish ndaj përdredhjes jashtëplanare.  

    if beta1(i)==1 && beta2(i)==1 

        if be1(i)>5  

        be=be1(i); 

        else  

        be(i)=5; 

        end 

    beta(i)=be(i)/(be(i)-2); 

    end  

 

% Aplikimi i trick-ut mbi koeficientin zmadhues beta për elementët e inkastruar vetëm 

në njerin skaj ndaj përdredhjes jashtëplanare.  

 

     if (beta1(i)==1 && beta2(i)==0)||(beta1(i)==0 && beta2(i)==1) 

        if be1(i)>3  

        be(i)=be1(i); 

        else  

        be(i)=3; 

        end 

    beta(i)=be(i)/(be(i)-1); 

     end  

           

end 

%% Kryhet analiza matricore e strukturës me matricën e ngurtësisë. Vlerësohen forcat 

nyjore, transformimi i matricës së ngurtësisë sipas referimit global si dhe asemblimi 

i saj në matricen globale të strukturës.  

  

for i = 1:D.nm 

T(:,:,i) = matrica_transformimit(D.l(i),D.x1(i),D.y1(i),D.x2(i),D.y2(i)); 

if  i<=3 

K_e_lokale(:,:,i) = matrica_ngurtesise(D.l(i),G1,I1,E1,J1,beta(i)); 

else  

    K_e_lokale(:,:,i) = matrica_ngurtesise(D.l(i),G2,I2,E2,J2,beta(i)); 

end  
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K_e_globale(:,:,i) = T(:,:,i)'*K_e_lokale(:,:,i)*T(:,:,i); 

     

Fj_e_lokale(:,:,i) = ngarkesa_ekuivalente_nyjore(D.l(i),D.py(i),D.ay(i),... 

    q1(i),D.q2(i),D.k1(i),D.k2(i)) 

Fj_e_globale(:,:,i) = T(:,:,i)'*Fj_e_lokale(:,:,i); 

     

shkalle_lirie(:,:,i) = [3*D.n1(i)-2; 3*D.n1(i)-1; 3*D.n1(i); 3*D.n2(i)-2; 

3*D.n2(i)-1; 3*D.n2(i)]; 

K_asembluar(shkalle_lirie(:,:,i),shkalle_lirie(:,:,i)) = 

K_asembluar(shkalle_lirie(:,:,i),shkalle_lirie(:,:,i)) + K_e_globale(:,:,i); 

Fj_asembluar(shkalle_lirie(:,:,i),1) = Fj_asembluar(shkalle_lirie(:,:,i),1) + 

Fj_e_globale(:,:,i);  

End 

 

%% Merren parasysh cedimet e nyjeve (pergjithsisht nuk kemi) dhe ngarkimet 

for i = 1:D.no 

cedime_toka(3*i-2:3*i,1) = D.ndata(i,4:6)'; 

F_nyjore(3*i-2:3*i,1) = D.ndata(i,7:9)'; 

lidhje_token(3*i-2:3*i,1) = D.ndata(i,10:12)'; 

end 

F_totale = F_nyjore - Fj_asembluar; 

  

%% Përcaktimi i shkallëve të lirisë të penguara  

total_shkalle_lirie = (1:3*D.no)'; 

lidhje_token_shkalle_lirie = find(lidhje_token == 1); 

nyje_lira_shkalle_lirie = setdiff(total_shkalle_lirie,lidhje_token_shkalle_lirie); 

  

%% Aktivizohet pjesa e kushtëzuar e matricës së ngurtësisë dhe vektori i forcës. 

K11 = K_asembluar(nyje_lira_shkalle_lirie,nyje_lira_shkalle_lirie); 

K21 = K_asembluar(lidhje_token_shkalle_lirie,nyje_lira_shkalle_lirie); 

K12 = K_asembluar(nyje_lira_shkalle_lirie,lidhje_token_shkalle_lirie); 

K22 = K_asembluar(lidhje_token_shkalle_lirie,lidhje_token_shkalle_lirie); 

F_aktive = F_nyjore(nyje_lira_shkalle_lirie); 

F_fiksuar_aktive = F_totale(nyje_lira_shkalle_lirie); 

F_fixed_restrained = F_totale(lidhje_token_shkalle_lirie); 

D_kushtezuar = cedime_toka(lidhje_token_shkalle_lirie); 

  

%% Zgjidhja e zhvendosjeve  

% Vlerësimi i zhvendosjeve për shkallët e lirisë së lira 

D_aktive = K11\((F_fiksuar_aktive) – K12*D_kushtezuar);  

  

%Vlerësimi i forcave reaksionare për shkallët e lirisë së penguara 

F_kushtezuar =  F_fiksuar_kushtezuar + K21*D_aktive + K22*D_kushtezuar;  

  

% Përftohen në këtë mënyrë zhvendosjet e nyjeve sipas referimit global 

Zhvendosje = cedime_toka; 

Zhvendosje(nyje_lira_shkalle_lirie) = D_aktive; 

  

%% Forcat e brendshme në elementë 

for i = 1:D.nm 

 

%Transformimi i zhvendosjeve sipas referimit lokal nga ai global 

D_element_lokale(:,:,i) = T(:,:,i)*Zhvendosje(shkalle_lirie(:,:,i));   

  

% Forcat e brendshme finale të nyjeve të elementëve bazuar ne mbledhjen e forcave të 

brendshme të inkastrimit me ato të ngarkimit nga ekuacioni matricor i nyjeve.  

F_element(:,:,i) = Fj_e_lokale(:,:,i) + K_e_lokale(:,:,i)*D_element_lokale(:,:,i); 

F_element_lokale_MDN(:,:,i) = K_e_lokale(:,:,i)*D_element_lokale(:,:,i); 

end 

  

% Rregullim i vlerave të momentit 

F_element(2,:,:)=-F_element(2,:,:); 

F_element(3,:,:)=-F_element(3,:,:); 

  

% Vlerësim i zhvendosjeve të brendshme per cdo element përgjate gjatësisë së plotë 

të tij. Ky vlerësim bëhet nëpermjet ndërtimit të disa funksioneve përafrues së 
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zhvendosjeve bazuar në kushtet kufitare të vlerave të përftuara. Rendi i funksionit 

përafrues merret në bazë të tipit të zhvendosjes në analizë.  

D_element_brendshme=zeros(3,11,D.nm); 

D_element_brendshme_abs=zeros(3,11,D.nm); 

D_element_brendshme_maxi=zeros(1,D.nm); 

for i=1:D.nm 

    D_element_brendshme(:,:,i) = 

zhvendosjet_brendshme(D.l(i),D_element_lokale(:,:,i)); 

 

% Vlerësim i zhvendosjeve maksimale së brendshme për cdo element 

D_element_brendshme_abs(:,:,i)=abs(D_element_brendshme(:,:,i)); 

D_element_brendshme_maxi(i)= max(D_element_brendshme_abs(3,:,i)); 

end 

D_element_brendshme_max=max(D_element_brendshme_maxi); 

  

% Vlerësimi i forcave të brendshme përgjatë elementit. 

F_element_brendshme=zeros(3,11,D.nm); 

F_element_brendshme_abs=zeros(3,11,D.nm); 

F_element_brendshme_maxi=zeros(3,D.nm); 

for i=1:D.nm 

    F_element_brendshme(:,:,i) = forcat_brendshme(D.l(i),F_element(:,:,i)); 

     

% Vlerësimi i forcave të brendshme maksimale. 

    F_element_brendshme_abs(:,:,i)=abs(F_element_brendshme(:,:,i)); 

    for j=1:3 

    F_element_brendshme_maxi(j,i)= max(F_element_brendshme_abs(j,:,i)); 

    end 

end 

F_element_brendshme_max=zeros(3,1); 

for i=1:3 

F_element_brendshme_max(i)=max(F_element_brendshme_maxi(i,:)); 

end  

 

%% Normalizohen forcat dhe zhvendosjet. Vendoset kushti per tejkalimin e vlerave të 

tyre. Në rast se raporti është më i madh se 1 atëherë algoritmi rizgjedh variabla 

të tjera të seksioneve të mundshme.  

  

% Vlera e rezistencës llogaritëse të forcave të brendshme 

% Kushti i tejkalimit të forcave rezistente llogaritëse 

TS=zeros(3,D.nm); 

TEd=F_element_brendshme_maxi(1,:); 

MEd=F_element_brendshme_maxi(1,:); 

VEd=F_element_brendshme_maxi(1,:); 

TcRd=TEd; 

McRd=MEd; 

VcRd=VEd; 

 

% Rezistenca elementi 1 

for i=1:3 

TcRd(i)=fy1/sqrt(3)*J1/(h1/2); 

McRd(i)=𝑊𝑥1*fy1; 
VcRd(i)=2*A1*fy1/sqrt(3); 

 

% Epja nga përkulja 

McrT(i)=sqrt((pi*pi*E1*I1./(D.l(i)*D.l(i)))*(G1*J1+pi*pi*E1*E1*𝐶𝑤1./(D.l(i)*D.l(i))
)); 

lambdaLT=sqrt(𝑊𝑦1*fy1/McrT(i)); 
if h1/b1 <= 2 

    alfaLT=0.21; 

else  

    alfaLT=0.34; 

end  

fiLT=0.5*(1+alfaLT*(lambdaLT-0.2)+lambdaLT*lambdaLT); 

psiLT=1/(fiLT+sqrt(fiLT*fiLT+lambdaLT*lambdaLT)); 

MbRd(i)=psiLT*𝑊𝑦1*fy1; 
  

%Vlerësimi i forcës përdredhëse me analogji të përkuljes  
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𝑇𝑤𝑅𝑑(𝑖)=fy1*h1*b1*b1*e1/4; 
𝑊1=0.25*b1*h1; 
𝑀𝐸𝑑𝑤(𝑖)=TEd(i)/h1*D.l(i)/8; 
TS4(i)=𝑀𝐸𝑑𝑤(𝑖)/(𝑊𝑦1*fy1)+(TEd(i).*𝑤1)/(𝐶𝑤1*fy1)-1; 
TS5(i)=TEd(i)/𝑇𝑤𝑅𝑑(𝑖); 
end  

  

% Rezistenca elementi 2 

for i=4:D.nm 

TcRd(i)=fy2/sqrt(3)*J2/(h2/2);  

McRd(i)=Ëx2*fy2; 

VcRd(i)=2*A2*fy2/sqrt(3); 

 

% Epja nga përkulja 

McrT(i)=sqrt((pi*pi*E2*I2/(D.l(i)*D.l(i)))*(G2*J2+pi*pi*E2*E2*𝐶𝑤2/(D.l(i)*D.l(i))) 
lambdaLT=sqrt(𝑊𝑦2*fy2/McrT(i)); 
if h2/b2 <= 2 

    alfaLT=0.21; 

else  

    alfaLT=0.34; 

end  

fiLT=0.5*(1+alfaLT*(lambdaLT-0.2)+lambdaLT*lambdaLT); 

psiLT=1/(fiLT+sqrt(fiLT*fiLT+lambdaLT*lambdaLT)); 

MbRd(i)=psiLT*𝑊𝑦2*fy2; 
  

% Vlerësimi i forcës përdredhese me analogji të përkuljes  

T𝑤Rd(i)=fy2*h2*b2*b2*e2/4; 
ë2=0.25*b2*h2; 

MEd𝑤(i)=TEd(i)/h2*D.l(i)/8; 
TS4(i)=𝑀𝐸𝑑𝑤(𝑖)/(𝑊𝑦2*fy2)+(TEd(i).*𝑤2)/(𝐶𝑤2*fy2)-1; 
TS5(i)=TEd(i)/𝑇𝑤𝑅𝑑(𝑖); 
end 

    

TS1=TEd./TcRd-1; 

TS2=MEd./min(MbRd,McRd)-1; 

TS3=VEd./VcRd-1; 

TS=[TS1;TS2;TS3;TS4;TS5]'; 

   

% Kushti i tejkalimit të zhvendosjeve vertikale llogaritëse 

US=D_element_brendshme_maxi'/D.DP(1)-1; 

  

% Kushti i GA                                                        

PS=sum(TS.*(TS>0))'; 

PD=sum(US.*(US>0),2); 

c=[PS;PD]; 

disp('Forcat e brendshme maksimale dhe zhvendosjet maksimale jane:') 

disp(F_element_brendshme_maxi) 

disp(D_element_brendshme_maxi) 

 

Script. matrica e ngurtësisë. 

function [K_local] = matrica_ngurtesise(l,G,I,E,J,beta) 

a = beta*G*J/l; 

b = 12*E*I/(l^3); 

c = 6*E*I/(l^2); 

d = 4*E*I/(l); 

e = 2*E*I/(l); 

K_local = [a 0 0 -a 0 0;0 d c 0 e -c;0 c b 0 c -b;-a 0 0 a 0 0;0 e c 0 d -c;0 -c -b 

0 -c b];  

end 

% Vektori i forcave nyjore {P}={Mx1 My1 Vz1 Mx2 My2 Vz2},  

% Vektori i zhvendosjeve {U}={Θx1 Θy1 z1 Θx2 Θy2 z2} 

Script. matrica e transformimit. 

function [T] = matrica_transformimit(l,x1,y1,x2,y2) 

cosa = (x2-x1)/l; 
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sina = (y2-y1)/l; 

k = [cosa sina 0;-sina cosa 0;0 0 1]; 

y = zeros(3);  

T = [k y;y k];  

end 

 

Script. Ngarkesa ekuivalente nyjore  

function [Fj] = ngarkesa_ekuivalente_nyjore(…) 

… 

End 

 

Script. zhvendosjet_brendshme 

function [ue]=zhvendosjet_brendshme(l,D_element_lokale) 

for i=1:11 

x=(i-1)*l/10; 

matrica1=[0 0 0 0 1 x;0 1 2*x 3*x^2 0 0; 1 x x^2 x^3 0 0]; 

matrica2=[0 0 0 0 1 0;0 1 0 0 0 0;1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 1 l;0 1 2*l 3*l^2 0 0;1 l l^2 

l^3 0 0]^-1; 

ue(:,i)=matrica1*(matrica2*D_element_lokale); 

end 

end  

Script. forcat_brendshme 

function [pe]=forcat_brendshme(l,F_element) 

for i=1:11 

x=(i-1)*l/10; 

matrica1=[1 x 0 0 0 0;0 0 -1 -x -x^2 0;0 0 0 0 2*x 1]; 

matrica2=[1 0 0 0 0 0;0 0 -1 0 0 0; 0 0 0 0 0 1;... 

          1 l 0 0 0 0;0 0 -1 -l -l^2 0;0 0 0 0 2*l 1 ]; 

C=linsolve(matrica2,F_element); 

pe(:,i)=matrica1*C; 

end 

end  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënim.  

Në këtë aneks është dhënë vetëm një pjesë sintetike e algoritmeve të ndërtuar.  
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Aneks 6.  Nënprogrami në MATLAB për Algoritmin Gjenetik. 

Algoritmi bazë gjenetik është një funksion “built in”, i modifikueshëm i ndërtuar në programin e Global 

Optimization Toolbox MatLab. Më poshtë jepen disa rreshta të algoritmit:  

“... function [x,fval,exitFlag,output,population,scores] = 

ga(fun,nvars,Aineq,bineq,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,intcon,options) 

% GA   Problemi i projektimit optimal të kushtëzuar me algoritmet gjenetike. 

%   Problemet janë të formës së mëposhtme: 

%       min F(X)  kushte:  A*X  <= B, Aeq*X  = Beq (kushte lineare) 

%        X                     C(X) <= 0, Ceq(X) = 0 (kushte jo-lineare) 

%                              LB <= X <= UB  

%                              X(i) numër i plotë 

%                              vektor INTCON (kushte numra të plotë) 

...  

defaultopt = struct('PopulationType', 'doubleVector', ... 

    'PopInitInterval', [], ...  

    'PopulationSize', '50 ëhen numberOfVariables <= 5, else 200', ...  

    'EliteCount', '0.05*PopulationSize', ...   

    'CrossoverFraction', 0.8, ... 

    'MigrationDirection', 

    … 

    'Generations', '100*numberOfVariables', ... 

    'TimeLimit', inf, ... 

    'FitnessLimit', -inf, ... 

    'StallTest', 'averageChange', ...  

    'StallGenLimit', 50, ... 

    'StallTimeLimit', inf, .. 

    'FitnessScalingFcn', @fitscalingrank, ... 

    'SelectionFcn', @selectionstochunif, ...  

    'CrossoverFcn',@crossoverscattered, ... 

    'MutationFcn',{{@mutationgaussian 1  1}}, ... 

    'HybridFcn',[], ... 

    'Display', 'final', ... 

    'PlotFcns', [], ... 

    'OutputFcns', [], ... 

    'Vectorized','off', ... 

    'UseParallel', false); 

  

% Kontrollo numrin e input-eve.  

try  

    narginchk(1,11); 

catch ME 

    error(message('globaloptim:ga:numberOfInputs', ME.message)); 

end 

if nargin == 1 && nargout <= 1 && strcmpi(fun,'defaults') 

    x = defaultopt; 

    return 

end 

 

...    (vazhdon)   ...   

end 

if isempty(Aeq) 

    Aeq = zeros(0,nvars);  

end 

if isempty(beq) 

    beq = zeros(0,1); 

end 

...    (vazhdon)   ...   “ 
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Për algoritmin @ga përcaktohen parametrat gjenetike përkatëse dhe studiohen problemet e 

ndryshme të projektimit optimal.  

 

Shembull për analizën kapriatë 39 shufra me elementë të grupuar: 

Script. GA 

function Analize_GA_kapriate_39_shufra 

%%  

global Z D  

Z=0; 

D=Data; 

nvar=D.nvars; 

% Variablat e projektimit 

LB = 1*ones(1,nvar);                                                        % 

Kufiri i poshtëm i vlerave të mundshme 

UB = max(D.index)*ones(1,nvar);                                                         

% Kufiri i sipërm i vlerave të mundshme 

ObjectiveFunction = @FitnessFunc_discrete_grouped_39bar; 

ConstraintFunction = @ConstraintsFunc𝑤ithbuckling_discrete_grouped_39bar; 
options = optimoptions(@ga, ... 

                    'PopulationSize', 50, ... 

                    'MaxGenerations', 200, ... 

                    'EliteCount', 10,... 

                    'MaxStallGenerations',20);           

disp('Optimization in progress') 

% Fillo FA 

[x,fval,exitFlag,output,population,scores] = 

ga(ObjectiveFunction,nvar,[],[],[],[],LB,UB, ... 

    ConstraintFunction,1:nvar,options); 

% Rezultatet optimale 

disp('Rezultatet optimale') 

fprintf(‘Pesha optimale eshte',fval) 

disp('Best solution:') 

disp(D.AV(x)) 

 

Script. Funksioni i qëllimit 

function y = Funksioni_qellimit_39_shufra_grupuar(x) 

global Z D 

Z=Z+1; 

𝑊𝐸=0; 
D.x1=x(1); D.x2=x(2); D.x3=x(3); D.x4=x(4); D.x5=x(5); D.x6=x(6);  

.x7=x(7); 

for i=1:size(D.Con,2) 

      if i<9 

        D.A(i)=D.AV(D.x1); 

        D.I(i)=D.IV(D.x1);         

      elseif (9<=i) && (i<=16)  

        D.A(i)=D.AV(D.x2); 

        D.I(i)=D.IV(D.x2);         

      end  

end  

D.A(19)=D.AV(D.x3);D.A(22)=D.AV(D.x3);D.A(34)=D.AV(D.x3);D.A(37)=D.AV(D.x3) 

D.A(25)=D.AV(D.x4);D.A(28)=D.AV(D.x4);D.A(31)=D.AV(D.x4);D.A(17)=D.AV(D.x5) 

D.A(18)=D.AV(D.x5);D.A(32)=D.AV(D.x5);D.A(33)=D.AV(D.x5);D.A(20)=D.AV(D.x6) 

D.A(21)=D.AV(D.x6);D.A(23)=D.AV(D.x6);D.A(24)=D.AV(D.x6);D.A(35)=D.AV(D.x6)       

D.A(36)=D.AV(D.x6);D.A(38)=D.AV(D.x6);D.A(39)=D.AV(D.x6);D.A(26)=D.AV(D.x7) 

D.A(27)=D.AV(D.x7);D.A(29)=D.AV(D.x7);D.A(30)=D.AV(D.x7);  

  

for i=1:size(D.Con,2) 

H=D.Con(:,i);C=D.Coord(:,H(2))-D.Coord(:,H(1));Le=norm(C); 

𝑊𝐸=𝑊𝐸+Le*D.A(i)*D.RO; 
end 
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𝑦 = 𝑊𝐸; 
disp('Pesha optimale') 

disp(x); disp(y);  

 

 

Shembull për analizën me trarë të kryqëzuar: 

Script. GA 

function GA_trare_kryqezuar 

%% GA në analizën e skemës me trarë të kryqëzuar. 

clc, clear all; 

global Z D 

Z=0; 

D=Te_dhena; 

nvar=D.nvars;  % Variablat e problemit.  

LB = D.indeks(1)*ones(1,nvar); % Kufiri i poshtëm i vlerave të variablave          

UB = max(D.indeks)*ones(1,nvar);  % Kufiri i sipërm i vlerave të variablave 

ObjectiveFunction = @Funksioni_qellim; % Funksioni i qëllimit 

ConstraintFunction = @analiza_trareve_kryqezuar; % Kushtet e projektimit 

% Vendosja e parametrave të algoritmit gjenetik.  

options = optimoptions(@ga, 'PopulationSize', 100,'MaxGenerations', 150,... 

 'EliteCount', 30, 'FunctionTolerance', 1e-6,'MaxTime',20); 

 

% Ekzekutim i algoritmit gjenetik.  

rng(0, '𝑡𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟'); 
IntCon=1:nvar;    % Variablat janë numra të plotë natyror 

[x,fval,exitFlag,output,population,scores] = ga(ObjectiveFunction,nvar,... 

[],[],[],[],LB,UB,ConstraintFunction,IntCon,options); 

  

% Rezultatet e algoritmit optimizues.  

disp('Rezultatet e optimizimit:') 

fprintf(‘Pesha optimale eshte: %6.8g\n',fval) 

disp('Profilet optimal IPE') 

disp(D.sigla(x)) 

end  

 

Script. Funksion qëllimi 

function y=Funksion_qëllimi(x) 

global Z D  

Z=Z+1; 

pesha_njesi=D.q10; % Rikthejmë në njesinë kg për peshën 

𝑊𝐸 = 0;  
% Të dhëna mbi peshën dhe variablat gjatësore dhe tërthore  

𝑤𝑒1=pesha_njesi(x(1)); 
𝑤𝑒2=pesha_njesi(x(2)); 
for i=1:3  

𝑊𝐸 =𝑊𝐸 + 𝐷. 𝑙(𝑖) ∗ 𝑤𝑒1; 
end  

for i=4:D.nm  

𝑊𝐸 =𝑊𝐸 + 𝐷. 𝑙(𝑖) ∗ 𝑤𝑒2; 
end 

𝑦 = 𝑊𝐸;  
disp('Pesha e optimizuar') 

disp(y) 

end 

 

 

 

 

Shënim.  

Në këtë aneks është dhënë vetëm një pjesë sintetike e algoritmeve të ndërtuar.  
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