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 خالصه

ين اليل عمده اکي از ددر سالهاي اخير بهينه سازي ابعاد در ساخت سازه هاي مکانيکي، فضايي، دريايي وخودروسازي افزايش يافته است. ي

تغير؛ با مخامت ثابت و ي دال با ضاهداف اين تحقيق طراحي بهينه، بهينه سازدستيابي به مقاومت مطلوب به همراه کاهش وزن سازه مي باشد. از  امر،

برسد. تابع  يختگي نهاييتا به مرحله گس نمايد به طوري که با حد اقل ضخامت؛ دال بيشترين بار ممکن را تحمل و بدون تير پيراموني است،

ه له هر نقطه از دال از تکيه گاخيز مجاز دال و بار گسيختگي نهايي و فاص ل،به صورت چند هدفه است، که ترکيبي از مقاومت بيشينه دا  برازندگي

سازي  ي ضخامت و خيز نهايي و بيشينهساز کمينه - سازي بطور همزمان مي باشد مذکور يک مساله کمينه سازي و بيشينه ها ميباشد. بنابراين مساله

که به  باشند يم فاصله هر نقطه ي دال از تکيه گاه و نوع سيستم دال  لنگر و بار گسيختگي نهايي. متغيرهاي طراحي شامل ضخامت،

ده است. از اهداف اصلي اين شبراي تحليل از روش استاتيکي استفاده  و مي باشند. مقدار فوالد تقويت دال ثابت در نظر گرفته شده گسسته صورت

ايي دال است که تحت آن آوردن بار گسيختگي نه همزمان و نيز بدستچگونگي تلفيق توابع کمينه سازي و بيشينه سازي چند هدفه بطور  تحقيق

فته از هينه سازي الهام گربمقررات ملي ساختمان تجاوز نکند. الگوريتم ژنتيک که يکي از روشهاي  9خيز دال از حد مجاز معرفي شده در مبحث 

که کليه  گرديده MATLABم به تهيه کد نرم افزاري در محيط آمده است. به منظور نيل به اهداف فوق اقدا طبيعت است، بر اين مشکل فايق

شود. نتايج اين تحقيق نشان  اخير بوسيله الگوريتم ژنتيک انجام مي  شرايط نظرگرفتن را با در دال مراحل تحليل، طراحي وبهينه سازي ضخامت 

 نظر مقدار از بارهاي مطلوبي و ضخامت، يک دال قادر به تحمل قبول از لحاظ مقدار لنگر مثبت و منفي در هر نقطه مي دهد که با يک ترکيب قابل

 .ميباشد

 

 دال تخت، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، بار گسیختگی، خیز مجاز، نوارهای طراحیکلمات کلیدی: 
 

  مقدمه .1

 
. يکي از اين ه عهده دارنددر ساختمان ها بمهمي سيستم هاي باربر ثقلي و سقف هابه عنوان حلقه واسط انتقال نيروها به ستون و سپس به پي سازه نقش 

هوش تفاده از ست که با اسموني اسيستم ها که در سال هاي اخير روي آن کار شده ومورد بررسي قرار گرفته است سيستم دال دوطرفه با و بدون تير پيرا

 مورد بررسي قرار مي گيرد. تحقيقدر اين  محاسباتي

اج هوش، دانش، الگوريتم يا نگاشت از دل محاسبات عددي بر اساس ارائه به روز داده هاي عددي مي باشد. سيستم معناي استخر بههوش محاسباتي 

در کنار اين ويژگي بسيار مهم، بايستي  .را براي تقويت توابع و نگاشت ها ارائه مي کنند1هاي هوش محاسباتي، در اصل سيستم هاي ديناميکي مدل آزاد

ري در ارتباط با خصوصيات محاسباتي سيستم هاي هوش محاسباتي نام برد که در کنار دقت قابل توجه، مقاوم بودن، انعطاف از ويژگي هاي مهم ديگ

پذيري و سهولت بکارگيري اين سيستم ها از اهميت زيادي برخوردار است. مولفه هاي مهم و اساسي هوش محاسباتي، شبکه هاي عصبي )محاسبات 

بات تقريبي( و الگوريتم هاي ژنتيک )محاسبات ژنتيکي( مي باشد. شبکه هاي عصبي ارتباطات سيناپسي و ساختار نروني، نروني(، منطق فازي )محاس
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ها يعني طراحي آنها به  سازي سازه بهينهمنظور از  منطق فازي استنتاجات تقريبي و محاسبات ژنتيکي محاسبات موتاسوني جانوران را مدل مي کنند.

 .دنکمترين وزن و هزينه اجرايي باش داراي فني  شرايط   ضمن ارضايصورتي که 
ي من جمله وديت هاي فنل محدکنترارائه مدل بهينه سازي ضخامت دال بتني براي رسيدن به بيشينه مقاومت فشاري با استفاده از الگوريتم ژنتيک، و 

با  رفته،گتيک در نظر لگوريتم ژنابتني دوطرفه را بعنوان تابع برازش  طراحي دال هاي درمعادله کلي حاکم . در اين تحقيق دنبال شده است کنترل خيز 

نتيک با استفاده ژه الگوريتم ي بهينطراحي نموده و پارامترها هدف ، تابعيشده استفاده از محدوده هاي گسسته اي که براي متغيرهاي مسئله در نظر گرفته

وجهي تايج قابل تنرديده و گمختلفي با استفاده از تلفيق روش هاي هوش محاسباتي بررسي . امروزه مسائل حاصل شده استاز يک فراالگوريتم ژنتيک 

لگوريتم ار کروموزوم زندگي هروشي جديد در تلفيق الگوريتم هاي ژنتيک ارائه شده که در آن براي تعيين برا تحقيقنيز به دست آمده است. در اين 

يک از اجزا دير وزني هروم، مقاوموزر. بدين ترتيب که با استفاده از رشته دودوئي مربوط به هرکاستشده ژنتيک در هر نسل، از توابع رياضي استفاده 

 درالزم  پارامترهاي مهمترين . ضخامت دال به عنوان يکي ازتعيين مي شودبرازندگي هر کروموزوم  محاسبه وبا استفاده ازآنتشکيل دهنده دال بتني 

يز مجاز دال و ... اد دهانه، خا، ابعبيل طرح يا سيستم سازه اي، ابعاد مواد تشکيل دهنده بتن، تعداد و نوع تقويت هطراحي، به عوامل بسيار زيادي از ق

راي آن دست تاً دقيقي بو نسب بستگي دارد. از آنجا که بسياري از عوامل تعيين کننده ضخامت دال ها نامعلوم بوده و نمي توان به فرموالسيون خاص

اغلب . ت خواهد بودئز اهميبردن روشي که وراي فرمول هاي رياضي بتواند تا حد قابل قبولي ويژگي هاي  دال را بهبود بخشد، حايافت، لذا بکار 

ابزاري که بر مشکل مذکور  با متغيرهاي گسسته مواجه هستند. لذا دستيابي به ساز با دو اشکال عمده همگرايي موضعي وعملکرد هاي بهينه برنامه

 ري به نظر مي رسد.کندضرو غلبه

 

 
 ضرورت انجام تحقیق  .2

 
متعددي  مروزه عواملاباشند.  شدهدر نظر گرفته  مربوطهبهينه سازي عبارتست از رسيدن به بهترين نتيجه در مورد يک عمليات، درحاليکه محدوديتهاي 

ستفاده از ااست. با ده شموجب  گيري روش هاي بهينه سازيمانند کمبود منابع، هزينه هاي رو به افزايش مصالح و ساخت و... تالش بيشتري را در بکار

ر اين دنه هم باشد. ، بهي هادال طراحي در مورد اصول آئين نامهرعايت کامل  با  که به طرحي دست يافت ي توان مبتني  دال هايروشهاي بهينه سازي در 

دال زمينه  شده ولى در انجام نامه ريزي رياضي، کارهاي تحقيقاتي زياديراستا تاکنون در زمينه بهينه سازي سازه هاخصوصا با بکارگيري روشهاي بر

ن به روشهاي شده مي توا ستفادهاجمله روشهاي برنامه ريزي رياضي که تاکنون  ازبتني به جز چند مورد بسيار محدود بهينه سازي انجام نشده است. هاي

( و روشهاي معيار SQPالي )( و برنامه ريزي مرتبه دوم متوSLPريزي خطي متوالي ) (، برنامهNLP(، برنامه ريزي غير خطي )LPبرنامه ريزي خطي )

( اشاره نمود. در SA) ( و شبيه سازي باز پخت فلزاتGA( و همچنين روش هاي جديد الهام گرفته از طبيعت مانند الگوريتم ژتيک )OCبهينگي )

يرد گرهاي طراحي گسسته انجام مي (، فرايند بهينه سازي با استفاده از متغيSAت فلزات )( و شبيه سازي باز پخGAبرخي روشها مانند الگوريتم ژنتيک )

 نجام فراينداان نهاده شده است. براي ( فرايند بهينه سازي بر مبناي متغيرهاي طراحي پيوسته بنيOCو برخي ديگر از روشها، مانند روشهاي معيار بهينگي )

اسبه توابع ها براي مح ه سازهبه محاسبات مکرر تابع هدف و محدوديتهاي طراحي مي باشد. لذا در طراحي بهين بهينه سازي در سازه هاي پيچيده نياز

صه و کاهش زمان بود اين نقيراي بهبمحدوديت در هر مرحله ازمحاسبات بهينه، بايستي بارها و بارها سازه تحليل شود تا امکان طراحي بهينه ميسر گردد. 

ريتم ژنتيک ارگيري الگوا به ک، بتحقيقحي استفاده از روش هاي تقريب سازي بسيار کارا و موثر مي باشد. به همين روي در اين طرا و کاربردي نمودن

 .پرداخته شده استثابت و متغير با و بدون تير پيراموني  ضخامتبه بهينه سازي ضخامت دال تخت با 

 

 

 اهمیت مسئله    .3

 
و  يو مقاومت فشار يطوالن اريبس يو عمر ده يريشکل پذ ليبتن آرمه به دل ي،سازه هايو هنر يمعمار يها يطراح به مسائل مربوط  تيبا توجه به اهم

 ياقتصادنياز به در نظر گرفتن مسائل با توجه به  نرويشود، از ا ياز سازه ها محسوب م ياريبس احداث جهتقابل اعتماد  نهيگز کيبه عنوان  ،رهيغ
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در همين راستا اين  کرده اند. دايپاولويت  عملکرد سازه  شيو افزا نهيبع آن کاهش هزتکاهش وزن سازه و به  يبرا ييروش ها افتني، )اقتصاد مهندسي(

 مي باشد کيژنت تميبه روش الگور يرامونيپ ريبا و بدون ت ريضخامت دال تخت با ضخامت ثابت و متغ يساز نهيبهبه دنبال يافتن تحقيق 

دال  بيترت نيدهند، بد يمانتقال  هاي پيرامون گاه هيطرفه در دو جهت انحنا دارند و بار را در دو جهت به تک کي يف دال هادو طرفه بر خال يها دال 

 نيا رد .هت دارنددو ج در يخمش يرو آرماتور ها نيو از ا رنديگ يدر دو جهت قرار م يخنث يتحت لنگر ها کطرفهييدو طرفه برخالف دال ها يها

موارد ا رعايت ب ، کيژنت تميلگورابه روش  يرامونيپ ريو بدون ت يرامونيپ ريبا ت ريتخت با ضخامت ثابت و متغ يضخامت دال ها يساز نهيهمسئله ب تحقيق

 است .  شده يبررسشکل  رييو تغ يارضوابط بهره برد شاملساختمان  يمقررات مل 9براساس ضوابط مبحث دال ها   يطراح مربوط به

و  اختکنويتخت  ياص دال هدال ها به خصو يساز نهيدر مورد به يصورت گرفته ول ياديز قاتيتحق رياخ انيها در سال يساز نهيبه يطراح زمينهدر 

نصر عکه  يرامونيپ ريدون تببا و  ريتخت با ضخامت ثابت و متغ يدر مورد دال هاالزم است   بر اين اساس است انجام شده يکم قاتيتحق کنواختيريغ

فتن الزامات ا در نظر گربال ها دها و ضخامت  لگرديبه حداقل رساندن م يبرا ييانجام و راهکارها يقاتيبه ستون هاست، تحق يثقل يبار ها لانتقا ياصل

 .ارائه گردد  ينامه ا نيآئ

 يمدل سازMATLAB فزارنرم ا رد کيژنت تميرا با استفاده از الگور يرامونيپ ريبا و بدون ت کنواختيريو غ کنواختيتخت  يمنظور، دال ها نيا يبرا

 کينتژ تميز الگورستفاده ابا ا يرامونيپ ريبا و بدون ت ريتخت با ضخامت ثابت و متغ يضخامت دال ها نهيبه ضخامت در مورد يموثر جينتاو نموده

 حاصل شده است.

 

 

 استفاده از هوش محاسباتی در مهندسی سازه .4

 

. داشته باشد ينده ايگسترش فزادر رشته هاي مختلف مهندسي استفاده از  روشهاي مذکور  ت کهقابليت هاي روش هاي هوش محاسباتي سبب شده اس

ست، ليکن از گرديده ارتر آغبا وجود اينکه کاربرد اين روش ها در مهندسي عمران نسبت به ساير رشته هاي مهندسي از قبيل برق يا شيمي اندکي دي

اي هوش ه. روش تانجام شده اسختلف مهندسي عمران با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي م گرايش هايامروزه تحقيقات بسيار زيادي در 

ا مطالعات و هر اين زمينه ددر علوم مختلف مربوط به مجموعه مهندسي عمران و مهندسي سازه به کار گرفته شده است.  1990محاسباتي از حدود سال 

 .شودچند مورد از آنها اشاره مي فقط به  رتحقيقات فراواني صورت گرفته، که در زي

عضوي  72عضوي و  25ي، عضو 12؛ عادلي و چانگ با استفاده از الگوريتم ژنتيک ساده اقدام به بهينه سازي سه نوع خرپاي فضايي 1993در سال 

هينه سازي با نتايج باصل از اين ايج حشد. نت کردند. تابع هدف مسئله بهينه سازي آن ها وزن خرپا در نظر گرفته شده بود که بايد با کمينه کردن بهينه مي

ينه سازي، سيک به. همچنين برتري روش ژنتيک نسبت به روش هاي کالگرديده استحاصل از روش هاي کالسيک بهينه سازي، و مقايسه و تاييد 

 .اطمينان از توقف نکردن الگوريتم در نقاط بهينه محلي است که ذکر شده اند

ظر گرفتن ا ثابت در نباين تحقيق  سازه نمودند. دريک  همکاران با استفاده از الگوريتم ژنتيک اقدام به بهينه سازي پيکربندي، نوشين و 1999در سال 

ل يک مثال ساده تحقيق با ح د. ايننقاط تکيه گاهي و تعداد اعضا و گره ها، پيکربندي سيستم به گونه اي تغيير داده شد که اختالف طول اعضا کمينه شو

يادي زه از تعداد کضاکار فز و نتايج بدست آمده بصورت موردي در زمينه يک گنبد فضاکار بکار گرفته شد. الزم به ذکر است که در سازه هاي آغا

 .عضو تشکيل شده اند، نزديک بودن طول اعضا به يکديگر هزينه هاي سازه را تا حد زيادي کاهش خواهد داد

، يک ي شبکه عصبيحقيق ورودايي برشي تير عميق بتني را با استفاده از شبکه عصبي تعيين کردند. در اين ت، سناد و ساکا مقاومت نه2000در سال 

موزش شبکه آست. براي اعضوي شامل پارامترهاي مربوط به هندسه تير و خواص بتن بوده و خروجي شبکه، مقاومت برشي نهائي تيرعميق  10بردار 

 حاصليج ده است. نتامقايسه ش ده گرديده، و نهايتاً نتايج شبکه عصبي با سه روش تئوري موجود در اين زمينهنمونه آزمايشگاهي استفا 111عصبي از 

 .حاکي است که شبکه عصبي نسبت به روش هاي تئوري موجود از دقت قابل توجهي برخوردار مي باشد

اين  راحي کردند.اي عصبي طهارهاي ديناميکي با استفاده از شبکه ، هانگو کائو يک سيستم کنترل فعال را براي کاهش پاسخ سازه به ب2000در سال 

اهش مي دهد. مقدار ممکن ک موسوم است، پاسخ سازه را نسبت به بارهاي ديناميکي وارده در طول زلزله به کمترين ANSAPکنترل کننده فعال که به 

کته در طراحي وده و اين نيشتر ببنسبت به ديگر روش هاي تحليل سازه بسيار  سرعت محاسبه نيروئي که بايد توسط کنترل کننده فعال به سازه وارد شود،

  .کنترل کننده هاي فعال از اهميت ويژه اي برخوردار است

مدلي اراده کردند که قادر fuzzy- ARTMAP، کاسپر کيووچ و همکاران بوسيله شبکه هاي عصبي و با استفاده از الگوريتم آموزش1995در سال 

روزه بتن با عملکرد باال بود. در اين مدل شش پارامتر مقدار سيمان، آب، فوق روان کننده، ميکروسيليس، ريز دانه و  28ني مقاومت فشاري به پيش بي
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نمونه  340اطالعات مربوط به درشت دانه در يک متر مکعب بتن بعنوان ورودي هاي شبکه عصبي در نظر گرفته شدند. براي آموزش و آزمايش شبکه،

نمونه براي آزمايش شبکه عصبي بکار گرفته شد. نهايتاً نتايج  140نمونه براي آموزش شبکه و  200ايشگاهي جمع آوري شده بود و از ميان آنها آزم

 روزه نمونه هاي آزمايشي و محور قائم آن بيانگر 28تحقيق بصورت نموداري ترسيم گرديده که محور افقي آن بيانگر مقدار صحيح مقاومت فشاري 

 .مقاومت فشاري پيش بيني شده توسط شبکه عصبي بود

بتن  قاومت فشارييش بيني م، چنگ يه با استفاده از نوع خاصي از شبکه ي عصبي با نرون هاي افزايشي مدلي ارائه کرد که قادر به پ1998در سال 

زه درشت دانه و رگترين اندانه، بزدار ريزدانه، مقدار درشت دامعمولي باشد. در اين مدل هفت پارامتر نسبت آب به سيمان، مقدار آب، مقدار سيمان، مق

بتن جمع  نمونه 200ه ربوط بسن بتن بعنوان بردرا ورودي به شبکه عصبي در نظر گرفته شده بود. براي آموزش و آزمايش اين شبکه عصبي، اطالعات م

اقيمانده براي آزمايش شبکه بنمونه  100کامالً تصادفي انتخاب شده و  نمونه براي آموزش شبکه بطور 100نمونه،  200آوري شده، سپس از ميان اين 

نيز ارائه  اختالط بتن زي طرحدر نظر گرفته شد.همچنين در اين تحقيق پس از پيش بيني مقاومت بتن با استفاده از شبکه عصبي، روشي براي بهينه سا

 .گرديد

 

 

 تاریخچه تحقیق پیرامون بهینه سازی دال های بتنی .5

 
الص در نظر گرفته بود. خلنگر  تحت( را فقط 1956) ACIطراحي بهينه هزينه دال بتني يک طرفه، براساس کدهاي 1963باردر سال براي اولين تروم 

را فرمول بندي مايز بع هزينه متبا تا هزينه دال را از مجموع هزينه هاي بتن و فوالد در شرايط تنها يک متغير با يک فرمول صريح و روشن براي اين متغير

اري فه با بارگذه دال يکطر( با استفاده از يک روش شبيه به فرمول بندي مسئله بهينه سازي تک متغيره براي يافتن ضخامت بهين1975کرد. بروون)

ل راي به حداقبک روش ييکنواخت دال ساده)دوسر ساده( با توجه به تغيير شکل خمشي و پيش فرض هاي ساده ديگر انجام داد. نيلسن و بروندون 

ر دو جهت د آرماتور در فوالرساندن هزينه آرماتور در بتن مسطح پوسته هاي بتني، صفحات تاشو،ديوارها و دال ها با حداقل رساندن جمع نيروها د

ري، برنامه م سه برنامه کامپيوتا ادغادر تيرها و دال هاي يکطرفه ب تعيين درصد آرماتور بهينه 2001عمود بر هم ارائه دادند. موسالم و طباطبايي در سال

دو  مه براي تبادل داده ها بيندر به حداقل رساندن محتواي تقويت و يک برنا RCها، برنامه اجزا محدود گسسته سازه تجاري براي تحليل غيرخطي سازه

( ارائه RCدال ها ) بهينه سازي ده رويشي کارهاي انجام هابرنامه اول ارائه دادند. آنها نتايجي براي ابعاد فوالد دال يکطرفه، تکيه گاه ساده و محدوديت

ينه دال با هسته ل رساندن هزه حداقبدادند. در مطالعه اي ديگر بررسي استفاده از سه انتخاب مبتني بر خانواده الگوريتم ژنتيک انجام يافته است. هدف 

 GAرهاي ه خانواده از متغيدر انواع کارها استفاده مي شود. اين کار س( بود که بطور موفقيت آميز GAتوخالي با روش جستجويي الگوريتم ژنتيک)

ه توخالي دال با هست ه توليدرا بررسي مي کند که اين پيشنهاد به منظور ارائه يک راه حل براي اينگونه مسائل جهت حداقل رساندن هزين MGAيعني 

 مطرح شده است.

با توجه به طرح توليد و راه اجماع به اندازه اصلي آن تبديل مي شود. نتايج و تجزيه و تحليل ارائه  در هر خانواده عناصر از همديگر متفاوت هستند که

براي طراحي  GAيک  براي پيدا کردن راه حلي براي مسئله پيشنهاد شده اند. ناناکورن GAشده براي پشتيباني بحث درباره مزايا و معايب متغيرهاي 

اند.ورودي اصلي الگوريتم يک طرح کف معماري با موقعيت هاي داده شده از ديوارها وستونها طيلي پيشنهاد دادهدال از کف هاي مست-طرح بندي تير

که عمال قابل  است دال-است.تابع هدف ساخته شده براساس نحوه پشتيباني ستونها از دالها است.الگوريتم پيشنهاد شده آنها طرح بندي هاي خوب تير

( با تيرهاي بتني مسلح تنها براي مقاومت نهايي محدود OTCDشکل) T( در مسئله طراحي بهينه مقطع متقاطع 2004مکاران)يوکوتا و ه .استاستفاده 

( فرمول بندي و حل کرده اند. آنها کارايي GAفوالد و بطور مستقيم با در نظر گرفتن محدوديت هاي مبتني بر الگوريتم ژنتيک بهبود يافته)-در بتن

( بهينه سازي هزينه دال تخت بتني مسلح ساختمان بر طبق کد 2005روش هاي سنتي را مورد بحث قرار داده اند. سحاب و همکاران)روش ارائه شده و 

( نتايج 2005( ارائه داده اند. تابع هدف هزينه کل ساختمان از جمله هزينه کف، ستونها و فونداسيون ها بود.پراساد و همکاران)BS8110بريتانيا )

 از مطالعه تحليلي انجام يافته روي سيستم کف با اندازه متوسط دال مشبک را با توجه به دستيابي به ابعاد مطلوب فاصله دنده، عمق و عرض بدست آمده

ي آن بررسي کردند. دال مشبک در نظر گرفته شده و بصورت يکپارچه به نوارهاي تير متصل شده بودند. دانشمندان مطالعات ديگري روي تکنيک ها

بايي ظاهري ينه سازي در مورد شکل و اندازه پوسته هاي بتني هم مطرح کرده اند که در طراحي دال ها و پوسته ها ميتوان در کنار بهينه سازي براي زيبه

ي دال ها و مشابه و طرح هندسي پوسته هاي بتني به کار برد و همچنين در کنار تغييرات اندک هندسي به پيشرفت هاي قابل توجهي در ساختار رفتار

دسه، منجر به پوسته ها دست پيدا کردند. توماس و ماتري به اين نتيجه رسيدند که تغييرات در شکل پوسته هاي بتني با استفاده از بهينه سازي شکل و هن

رفتار پوسته موقعي که بهينه  پيشرفت هاي قابل توجهي در رفتار مکانيکي آنها مي شود و تغيير شکل پوسته ها هم به شکل قابل توجهي کاهش مي يابد و
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اي شياري با استفاده سازي مي شود و در برابر بي ثباتي و تغيير شکل ها بهبود مي يابد. عالوه بر اين دانشمندان مطالعاتي مبني بر مقايسه بين ساختار دال ه

صورت داده اند. اين طرح ساختاري به منظور کاهش اندازه از فوم سبک و ساختار صلب دال با استفاده از بتن معمولي به منظور کاهش ساختار دال بتني 

دال صلب با ستون ها و پاي ستون ها و ديگر عناصر باربر انجام شده بود. عالوه بر اين دامنه اين مطالعات براي طراحي دال يکطرفه آج دار و دوطرفه 

عه شامل دو بخش مي باشد که بخش اول آزمايشات براي چگالي و مقاومت انجام داده اند. روش بکار رفته در اين مطال steemاستفاده از نرم افزار 

بدست مي آيد. نتيجه اين مطالعه نشان داد که دال يکطرفه آج  steemفشاري است درحالي که بخش دوم تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

هاي دوطرفه از لحاظ قيمت ترجيح داده مي شوند. عالوه براين دال يکطرفه آج دار با  است و به دال دار در ساختمان هاي مسکوني بيشتر مورد استفاده

L.W.F.C  کارآمد تر است. از سوي ديگر نرم افزارsteem  به عنوان يک روش کار آمد و دقيق براي تجزيه و تحليل و بهينه سازي سازه ها در اين

 مطالعه معرفي شده است

   

 

 مدل های مورد بررسی .6
 

 5متر در  5س ول آکس به آکطو به ل مربعي شکل دوطرفه بدون تيرهاي پيراموني دال دو طرفه در نظر گرفته شد. ابتدا مدبراي مدل  2ين بررسي در ا

نيز بدون  ست. مدل هاي دال يکطرفهامتر  5متر در  5که طول دهانه هاي آن هم ثابت و برابر  (2شکل  )و مدل دال دوطرفه با تير پيراموني (1شکل  )متر 

 است.در نظرگرفته شده متر  2.5متر در  5 ثابتابعاد و 4و  3ير پيراموني به ترتيب اشکالتير پيراموني و با ت

 

 

 
 مدل دال دو طرفه بدون تيرهاي پيراموني (1)شکل 

 

 مدل دال دوطرفه با تيرهاي پيراموني (2)شکل 

 

 
 

 پيرامونيمدل دال يکطرفه بدون تير  (3)شکل 

 

 پيرامونيدال يکطرفه با تير مدل (4)شکل 
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 بهینه سازی ضخامت دال های دارای مقاطع متغیر .6-1

 
 هريک تشريح به نجااي در .قيود مسئله و طراحي متغيرهاي هدف، تابع .است کلي سه بخش داراي بهينه سازي فرآيند انجام در رياضي مدل يک

 ضخامت دال و احي به عنواننگرهاي خمشي مثبت و منفي وارد بر دال است. متغيرهاي طرتابع هدف نمايانگر ضخامت بتن و ل .ميپردازيم مجزا بصورت

واهد داد. محدوديت ها ال به دست خه از دفاطله  هر نقطه از دال از تکيه گاه در نظر گرفته شده است که به تبع آن مقادير متغيري از لنگر ها را در هر نقط

ورد نياز، ممساحت  دال، محدوديت در مساحت آرماتورهاي فوالدي براي برآورده کردن خمش و حداقليا قيود مسئله شامل محدوديت در ضخامت 

 محدوديت روي ضخامت دال براي برآورده کردن رفتار خمشي، جا دادن آرماتورها و پوشش کافي بتن است.

 و کمينه هزينه و وزن که نهايي، بطوري بار و ضخامت وزن، سازي . بهينهميشود دنبال سه هدف دال ها، صفحات بهينه سازي براي در اين تحقيق

 هدفي آنها چند توابع ترکيب روشهاي از يکي توسط سپس تشريح کرده، جداگانه بطور را توابع اين از کدام هر بيشينه شود. ابتدا نهايي بار همزمان

 پيوسته و گسسته طراحي متغيرهاي نوع چندين ترکيبي از داراي مسئله ماهيت به توجه با سازي دال ها بهينه فرآيند آنجاکه ميکنيم. از ترکيب هم با را

موني و رفه و يک طرفه با تير پيرااستفاده مي کنيم. به منظور بهينه سازي ضخامت دال دوط ژنتيکي الگوريتم بروش مبتني افزاري نرم بسته باشد، از مي

 مي باشد.  رت زيري و کششي به حداقل ميلگرد محدود ميگردد، در اين بررسي تابع هدف به صوبدون تير پيراموني، ميلگردهاي حداقل فشار

 

Z=(Aspos-(0.85*phic*fc*b*(h-30)/(phis*fy))*(1-sqrt(abs(1-(2*Mmaxpos*10^6)/(0.85*phic*fc*b*(h-

30)^2)))))^2+... 

(Asneg-(0.85*phic*fc*b*(h-30)/(phis*fy))*(1-sqrt(abs(1-(2*Mmaxneg*10^6)/(0.85*phic*fc*b*(h-

30)^2)))))^2; 

(1) 

 

 -1:متغير وجود دارد هس نقطه هر ازاي مقدار لنگر خمشي مثبت و منفي در محلي مشخصي از دال. به ضخامت، :از عبارتند مسئله طراحي متغيرهاي

يه گاه ک مقدار ضخامت و فاصله از تکيييرهاي تابع دوهدفه الگوريتم ژنتيضخامت. در اين بررسي متغ -3ميزان لنگر خمشي و -2فاصله از تکيه گاه، 

اه )لنگرهاي ه از تکيه گا فاصلبدال يکطرفه يا دوطرفه مي باشد که متعاقبًا لنگرهاي متفاومتي را به دست مي دهد، در واقع مي توان گفت که ضخامت 

ير پيراموني و تمتفاوت با  لت هايهدف در اين تحقيق براي دال يک طرفه و دوطرفه و با حا متفاوت ( بهينه سازي گشته است. به منظور بهينه سازي تابع

نسل استفاده گرديد و تلرانس تابع  250جمعيت و تعداد  25بدون تير پيراموني از تعداد 
1010

 و تلرانس قيدها  
1010

 در نظر گرفته شده است. 

 نشان داده شده است .  5 شکل درنمونه  به عنوان  با الگوريتم ژنتيک روند بهينه سازي تابع هدف در نظر گرفته شده

 

 
 د بهينه سازي تابع هدف دال دوطرفه بدون تير پيرامونيرون (5)شکل
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 نتایج حاصل از بهینه سازی ضخامت دال دوطرفه با و بدون تیر پیرامونی
 

 
 باشد( اموني ميطرفه بدون و با تير پيراموني)نمودار سبزرنگ مربوط به دال با تير پير دونتايج حاصل از بهينه سازي دال  (6)شکل 

 

 از بهینه سازی ضخامت دال یکطرفه با و بدون تیر پیرامونی نتایج حاصل  

 

 
 (باشد. يراموني ميطرفه بدون و با تير پيراموني )نمودار سبزرنگ مربوط به دال با تير پ يکنتايج حاصل از بهينه سازي دال ( 7) شکل 

 

 گیرینتیجه .8

 
و نمودار ضخامت در مقابل فاصله از يکيه گاه دال نيز داراي شيب بيشتر در  در دال هاي دوطرفه است مقدار ضخامت در نزديکي تکيه گاه بيشتر است 

در دال هاي يکطرفه است نمودار داراي شيب کمتري است و و همچنين مقدار ضخامت در نزديکي تکيه گاه با ضخامت دال در  .کاهش ضخامت است 

لنگر در دال هاي دوطرفه مقدار بيشتري و بخصوص در تکيه  .تثبيت مي کندقسمت مرکزي آن تفاوت چنداني ندارد که همگي اين موارد صحت امر را 

در دال دارد. گاه ها دارد و به همين جهت مقدار ضخامت دال هاي دوطرفه با و بدون تير پيراموني در تکيه گاه ها افزايش بيشتر و با نرخ رشد باالتري 

تجاوز نمي کند و لنگر تنها در يک سمت اعمال مي شود ضخامت به طور کلي کمتر از دال دوطرفه  0.5به طور عمومي از     يکطرفه که نسبت

 است 
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کيه ه هرچه از تکهد داد اللي شکل به دست خواهر دال يکطرفه پس از طراحي نيز سطح کاهش يافته به صورت گنبدي شکل نخواهد بود بلکه مقطعي د

 ضخامت کاهش مي يابد. ،ور مي شويمگاه هاي داراي لنگر )تحمل کننده لنگر( د
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هندسي و مکانيک علوم م-تاليف آر.تي.هفتکه و زد.گوردال و استادان دانشکده هاي مهندسي هوا فضا و علوم دريايي-مباني بهينه سازي سازه ها  .1

.1385چاپ -انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد-موسسه پلي تکنيک و دانشگاه ايالتي ويرجينياي آمريکا  

.1390اپ چ-رکز انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهانم-ر مسعودکي نيا و امي-آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه     .2  

ششمين کنگره ملي  -ابراهيم خليل زاده وحيدي و ساسان کياست-با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي آناليز پالستيک دال هاي دوطرفه     .3
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