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 خالصه
د. باشمي های بتني و فوالدی مشابهنسبت به پل مدفون در خاک های فوالدیپلاز مزایای تنوع شکل و  برای اجراء ، تجهیزات سبکءسرعت اجرا 

یابد. هدف از پژوهش حاضر طراحي ضرورت ميها هزینه احداث این نوع سازهكاهش فوالدی گسترش یافته و  -های خاكيرو استفاده از پلازاین
باشد. نوع ورق، ضخامت ورق، درصد تراكم خاک و ارتفاع فوالدی قوسي شکل مي -های خاكيمنظور حداقل كردن هزینه احداث پلبهینه، به

كه  ۱های كاناداهای بزرگراهنامه طراحي پلآیینقیود طراحي از روش و شوند. عنوان متغیرهای طراحي در نظر گرفته ميی تاج سازه بهوز رریخاک
بندی شده است. پس از فرمولباشند در نظر گرفتههای اجرایي ميشامل قید فشاری، قید خمشي حین ساخت، قید خمشي پس از ساخت و محدودیت

دهد كه با استفاده از آمده نشان ميدستشده است. نتایج بهوجوی طرح بهینه استفادهریزی درجه دوم متوالي برای جست، از الگوریتم برنامهمسئله
 یابد.كاهش مي %24.47نامه نه ساخت نسبت به روش آیینریزی درجه دوم متوالي، هزیالگوریتم برنامه

 ریزی درجه دوم متوالیفوالدی مدفون در خاک، الگوریتم برنامه پل سازی،بهینه: کلمات کلیدی
 
 

 مقدمه . 1

 
عنوان فوالدی به -خاكيهای پلشوند. امروزه ای متراكم شده ساخته ميپذیر و خاک دانههای فوالدی انعطاففوالدی از پانل -خاكيهای پل

شوند. طراحي این های بتني و فوالدی مشابه مطرح ميعنوان جایگزین مناسب پلهای نسبتاً جدید ژئوتکنیکي به دلیل مزایای زیادی كه دارند، بهسازه
های پل برخي از پژوهش های انجام شده در .شونديمآبگذر، پل، زیرگذر و ... استفاده  عنوانبهشوند و ی انجام مياجعبهمنحني و  دسته دوسازها در 

 فوالدی در ادامه آورده مي شود. -خاكي
فوالدی  -طراحي آبروهای خاكي را برایروش یک بر اساس اندركنش خاک و سازه و تحلیل اجزای محدود،  ۱۹7۹و  ۱۹78در سال  2دانکن

.  كرد پیشنهاد
 .[2. ۱]اشاره كرد 

 -های خـاكيها از طریق تركیب با بتن، امکان سـاخت سازهدهي صـفحات فـوالدی و همچنین تقویت این ورقبا پیشـرفت در فنّاوری نـورد و شکل
 توان به كارهـایفوالدی با دهانه بزرگ، مي -های خـاكيسازه شدهلـذا ازجمله پژوهش های اخیر انجام  .[۳]شده اسـت متر فراهم 27فوالدی تا دهانـه 

 زیر اشاره كرد:
متر، آزمایش بزرگ مقیاس انجام داد و عملکرد آن ها را در طول خاكریزی با  ۱4متر و  8با دهانه ی اجعبهبر روی دو آبگذر  200۹در سال  ۳فلنر

 .]7-4[ شوندپذیرتر ميكاهش پوشش خاک، آبگذرهای جعبه ای آسیب های اجزای محدود مقایسه كرد. نتایج نشان داد كه بامدل

                                         
1 Canadian Highway Bridge Design Code 
2 Duncan 
3 Flener 
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ي فوالدی بعدی اجزای محدود یک آبروی خاكبه مقایسه نتایج آزمایش بزرگ مقیاس و آنالیز مدل دوبعدی و سه 20۱۳مي و همکاران در سال الشی
های مركزی و لنگر ها قادر بود انحرافبعدی اجزای محدود آنریزی پرداختند. آنالیز سهای شکل با در نظر گرفتن اثر تراكم خاک در حین خاکجعبه

 . [8]گیری كند خمشي حداكثر را اندازه
متر را در روابط طراحي حداقل  8تر از های بزرگانهفوالدی با ده-های خاكيآهن روی پلاثرات بارگذاری راه 20۱۳اسماعیلي و همکاران در سال 

د. درنهایت یک سری ه از آنالیز اجزای محدود ارائه شپوشش بررسي كردند. در این مطالعه، روابط جدیدی برای حداقل عمق پوشش خاک با استفاد
 .[۹]ز صفحه در صفحات فوالدی انجام شد بعدی برای كنترل كمانش خارج اتحلیل اجزای محدود سه

شده فوالدی با دهانه بزرگ كه از صفحات فوالدی موجدار ساخته-های خاكيیک آزمایش میداني بر روی پل 20۱7ها و همکاران در سال عيانص
های خاكریزی دریافتند كه گیری انحراف و كرنش صفحات فوالدی هنگام افزایش الیهگران با اندازهبود انجام دادند. در این مطالعه موردی پژوهش

های مرسوم طراحي جابجایي حداكثر و لنگر خمشي حداكثر در تاج و زماني كه خاک به سطح تاج رسید اتفاق افتاد. مقایسه نتایج آزمایش میداني با روش
هستند  5بیني نیروهای محوری واقع بیناما در پیش 4كارانهبیني لنگرهای خمشي محافظههای طراحي در پیشوشفوالدی نشان داد كه ر-های خاكيپل

[۱0]. 

ل كردن تابع هزینه پرداخته شود. در این راستا ابتدا به حداقریزی درجه دوم متوالي برنامه در پژوهش حاضر سعي شده است تا با استفاده از الگوریتم
شود. سپس با های كانادا پرداخته ميهای بزرگراهبه فرمول بندی مسئله بهینه سازی با لحاظ متغیرها و قیود طراحي بر اساس ضوابط آیین نامه طراحي پل

 گردد.ص ميمقادیر بهینه متغیرهای طراحي و تابع هدف مشخ ریزی درجه دوم متواليبرنامهاستفاده از الگوریتم 
 
 

  سازی  بهینهفرمول بندی مسئله    .2
 
 متغیرهای طراحی    2-1

 
سازی دارد. بر نتایج مسئله بهینه زیادیها تأثیر تخاب درست آنگذارند؛ بنابراین انمي تأثیر صورت مستقیم در قیود و تابع هدفبهمتغیرهای طراحي 

عنوان متغیرهای كننده مقدار مدول االستیسته خاک و همچنین تأثیر مستقیم در تابع هزینه بهعنوان تعیین( بهRP( و درصد تراكم خاک )Hریز )ارتفاع خاک
عنوان متغیرهای بخش فوالدی مسئله در نظر ( با توجه به تأثیر عمده در هزینه احداث سازه، بهt( و ضخامت ورق )n) بخش خاكي و همچنین نوع مقطع

 باشند.مي ۱شوند كه به شرح جدول گرفته مي
 

 متغیرهای طراحی  -1جدول 

 نماد در فرم مسئله بهینه سازی محدوده تغییرات نوع متغیر واحد نماد نام متغیر

 H ≤ 3 X1 ≥ 1.5 پیوسته متر H ریزارتفاع خاک

 RP≤100 X2≥85 پیوسته درصد RP درصد تراکم خاک

 t≤7 X3≥3 پیوسته میلیمتر t ضخامت ورق

 n=1, 2, 3, 4, 5 X4 گسسته -        n نوع ورق
 

 

( و ضخامت RP(، درصد تراكم خاک )Hریز )خاک شده است. ارتفاعارائه ها آن ه بودنیا گسست هنوع متغیرهای طراحي ازلحاظ پیوست ۱در جدول 
های نامه طراحي پلو آیین ASTMاساس استاندارد  كاربرد آن بربه باشد. نوع ورق با توجه ( متغیرهایي پیوسته و نوع ورق متغیری گسسته ميtورق )

 .[۱۳-۱۱]باشد مي 5تا  1 هایبا شکلق شده است كه شامل پنج نوع ورق مطابهای كانادا انتخاببزرگراه

                                         
4 conservative 
5 realistic 
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  میلیمتر50×150مقطع ورق-2شکل                                      میلیمتر26×125مقطع ورق -1شکل  

  میلیمتر140× 381مقطع ورق   -4شکل                                                     میلیمتر50× 150مقطع ورق-3شکل  

  میلیمتر150× 400مقطع ورق  -5شکل 
 
 

نشان داده  (tm( و طول تانژانت ورق )R(، شعاع )tضخامت ) (،corrh(، ارتفاع )cطول گام )شامل، های مختلف مشخصات مقطع 5تا  1های در شکل
 شده است.

 
 

  تابع هدف    2-2

 
شود. تابع هدف شامل متغیرهای طراحي و پارامترهای عنوان معیاری برای رسیدن به طرح بهینه در نظر گرفته ميسازی بهمسائل بهینه تابع هدف در

فوالدی قوسي شکل  -خاكي یک پلتابع هدف در مسئله حاضر تابع هزینه احداث بشود. قیود طراحي، حداقل برآورده شدن  باشد كه باید ضمنثابتي مي
نامه، شامل مجموع هزینه تهیه و نصب ورق فوالدی موجدار، تهیه خاک مطابق با مشخصات آیین هزینه سازه شود.باشد كه باید حداقل اعي ميتک شع

 د:شو( تعریف مي۱است كه طبق رابطه ) ریزی و تراكم خاک در اطراف و روی سازهخاک

F(x) = Csteel × Asteel × P + (Csoil + CRP) × V soil                                                                                               )۱(                             
  

معادل هزینه واحد حجم  RPCهزینه واحد حجم تهیه خاک و  soilC معادل هزینه تهیه و نصب ورق فوالدی موجدار،  steelC ( ۱در معادله )
محیط فلزی  Pسطح مقطع ورق فوالدی موجدار و  steelAحجم خاک در اطراف و روی سازه،   soilVباشد. همچنین ریزی، پخش و تراكم ميخاک

 شوند:( محاسبه مي۳( و )2باشد كه طبق روابط )سازه قوسي مي

 𝑃 = 𝜋 × 𝐷ℎ2                                                                                                         (2)                               𝑉𝑆𝑜𝑖𝑙 = 𝐿 × (𝐻𝑆𝑜𝑖𝑙 + 𝐷ℎ2 ) − 𝜋×𝐷ℎ28                                                                                                                       (۳)                               
 باشد.ارتفاع خاكریز روی سازه مي 𝑜𝑖𝑙S𝐻طول زیرگذر یا دره و  𝐿دهانه قوس ، ℎ𝐷در روابط باال، 
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  قیود طراحی    2-3
 

 گرفته هایي كه طرح را تحت تاثیر قرار مي دهند، به عنوان قیود طراحي برای مدل در نظربه منظور تعریف مدل یک مسئله بهینه سازی، محدودیت 
. در این پژوهش از ضوابط طراحي [۱4] باشد كه متغیرهای طراحي، تمامي قیود تعریف شده را برآورده كنند. طرح بهینه زماني قابل قبول ميشوندمي

، باشد. در این روش طراحي. فلسفه طراحي این آیین نامه مبتني بر روش حالت حدی مياستفاده مي شودهای كانادا ها و بزرگراهآیین نامه طراحي پل
و قید  ی سازهشوند. قیود اصلي مسئله شامل قید فشاری، قید خمشي حین اجرانیروها و تنش های ضریبدار با مقطع ضریبدار )كاهش یافته( مقایسه مي

گشتاور طبق آیین نامه، مقاومت فشاری سازه باید در همه حال بزرگتر از تنش فشاری كل باشد و همچنین اثر تركیبي  .باشدخمشي پس از ساخت مي
  .[۱۱] خمشي و نیروی محوری ناشي از بار مرده و زنده بدون ضریب نباید در هیچ مرحله از اجرا و پس از اجرا از ظرفیت خمشي پالستیک تجاوز كند

𝑔1(𝑥) (  ارائه شده است. 7( الي)4با توجه به آنچه ذكر شد، قیود مسئله طبق روابط ) = 𝜎 − 𝑓𝑏 ≤ 0                                                                                                                                      (4)  

𝑔2(𝑥) = ( 𝑃𝑃𝑃𝑓)2 + | 𝑀𝑀𝑃𝑓| − 1 ≤ 0                                                                                                     (5)  

 𝑔3(𝑥) = ( 𝑇𝑓𝑃𝑃𝑓)2 + | 𝑀𝑓𝑀𝑃𝑓| − 1 ≤ 0                                                                                           (6)            

 𝑔4(𝑥) = 𝐻𝑚𝑖𝑛 − 𝐻𝑆𝑜𝑖𝑙 ≤  0                                                           (7)  

 

كنترل ایجاد مفصل پالستیک حین اجرا تحت اثر بار ( قید خمشي حین اجرا )5(، رابطه)قید فشاری )كنترل گسیختگي فشاری پانل فوالدی سازه (4رابطه )
مفصل پالستیک پس از ساخت تحت اثر كلیه بارهای كنترل ایجاد ز ساخت سازه و خاكریزی روی تاج )( قید خمشي پس ا6ماشین آالت اجرایي(، رابطه)

. پارامترهای روابط مذكور بر حسب متغیرهای طراحي مسئله بر اساس آیین [۱۱]( قید كنترل حداقل خاكریز روی سازه میباشد 7) مرده و زنده( و رابطه
 شوند.شرح داده مي 2شوند كه در جدولحاسبه ميهای كانادا مهای بزرگراهنامه طراحي پل

 طراحی پارامتر های قیود -2جدول

 پارامتر توصیف
 σ تنش فشاری كل ناشي از بارهای مرده و زنده وارده  به صفحات موجدار

 bf مقاومت فشاری بخش فوالدی سازه
 P نیروی بدون ضریب ناشي از بار مرده و بار ماشین آالت اجرایي حین خاكریزی

 PfP مقاومت فشاری ضریبدار مقطع

 M لنگر خمشي بدون ضریب ناشي از كل بارمرده و زنده

 PfM ظرفیت خمشي پالستیک ضریبدار مقطع
 fT بار كل ضریبدار

 fM لنگر خمشي ناشي از بارهای ضریبدار مرده و زنده
 minH حداقل ارتفاع مجاز خاكریز روی سازه

 soilH ارتفاع خاكریز روی تاج سازه
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 الگوریتم بهینه سازی   .3

 
از روش های  یکيSQPشود. الگوریتم  فوالدی استفاده مي -جهت حل مسئله طراحي پل خاكي SQPدر این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی 

یک روش به روز كننده شبه  تقریبي از هسیان تابع الگرانژ با استفاده ازSQP ریاضي توانمند در زمینه بهینه سازی مي باشد. در هر تکرار اصلي روش 
برای  .رودز آن یافتن جهتي برای جستجوی خطي مي باشد، به كار مياكه هدف QP آید، سپس این تقریب برای تولید یک زیر مساله نیوتني بدست مي

 .[15] ( مراجعه كردGill et al. 2005)مکاران و ه جزئیات بیشتر مربوط به این الگوریتم مي توان به مقاله گیل

 
 

 مطالعه موردی  .4 
 

شود مي پرداخته 6های فوالدی موجداربه منظور بهینه سازی طراحي پل موردنظر، به بررسي یک مثال عددی طبق نسخه كانادایي هندبوک انستیتو لوله
 باشد:  صورت ذیل مينامه مورد مقایسه قرار گرفتند كه شرح مسئله به. در این راستا هزینه احداث سازه در حالت طراحي بهینه و روش آیین[۱۳]

كیلو نیوتن بر  22( با وزن مخصوص GWبندی شده )ریزی از جنس شن خوب دانهمتر و همچنین خاک ۱5احداث پل خاكي فوالی به طول 
شرح  4و  ۳باشد كه اطالعات ورودی مطابق جداول تر( ميم 2/۱كیلو نیوتن بافاصله  ۱25)دارای دو محور  CL-625مترمکعب تحت بار زنده كامیون 

 شود.داده مي

 (1397تابع هدف )فاخرمند و همکاران  ضرائب هزینه -3جدول
 

 مقدار نماد نام ضریب

SteelC  103550 موجدار ضریب هزینه تهیه و نصب ورق × 103 𝑚3تومان) ) 

SoilC  13700 ضریب هزینه تهیه خاک 𝑚3تومان) ) 

 RP C 321970-+10721×RP2118.8×PR-3PR ×0.44 ی خاكریزی، پخش و تراكم خاک ضریب هزینه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
6 Handbook of Steel Drainage Highway Construction 
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 مقادیر پارامتر های ورودی-4جدول

 
 

 

 

 

 

 

كه روش طراحي بهینه توانسته است هزینه  نتایج نشان مي دهدارائه شده است.  5نتایج حاصل از روش طراحي بهینه و روش كالسیک در جدول 
از نتایج بهینه سازی مي توان دریافت های كانادا كاهش دهد. های بزرگراهطراحي پل نسبت به روش طراحي آیین نامه %47/24احداث سازه را به میزان 

ی و تراكم، الگوریتم تا حدی كه قیود طراحي و اجرایي با توجه به تاثیر عمده هزینه ورق فوالدی موجدار در احداث سازه نسبت به هزینه خاكریزكه 
میلي متر رسیده است و به منظور جبران این كاهش ضخامت، و جلوگیری از نقض شدگي  55/۳ نقض نشوند ضخامت مقطع را كاهش داده و به مقدار 

خاک ذكر كرد. به عبارت رصد تراكم با مدول االستیسته دقیود، مقدار درصد تراكم خاک را افزایش داده است كه علت آن را میتوان رابطه ی مستقیم 
مي شود؛  دیگر افزایش درصد تراكم خاک موجب افزایش مدول االستیسته خاک و افزایش باربری خاک در نتیجه باعث كاهش تنش وارد به صفحات

 .[۱6] پیدا مي كندكاهش هزینه ساخت  نتیجهو در  پروفیل فوالدی كم مي شودضخامت  بنابراین

 مقایسه هزینه طراحی کالسیک و بهینه -5جدول
 هزینه احداث سازه )تومان( 𝑅𝑃 (%) 𝑡 (𝑚𝑚) 𝑛 H (m) نوع طراحي

 700 413 11 2.93 4 3.70 99.35 طرح بهینه

 000 112 15 3 5 5   90 طرح كالسیک

 

دهد كه تغییرات تابع هدف از چرخه پنجم، همگرا نشان مي 6شده است. شکل ارائه 6های مختلف طراحي در شکل نمودار تغییرات تابع هدف در چرخه
 باشد.ریزی درجه دوم متوالي ميسازی و الگوریتم برنامهروش بهینه دهنده كارایي و تأثیرشود كه نشانمي
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 مقدار واحد نماد نام پارامتر ورودی

 L m 15 طول
 hD m 13.15 دهانه قوس
 vD m 6.575 ارتفاع قوس
 R m 6.575 شعاع قوس

 ϒ 3KN/m 22 وزن مخصوص خاک
 steelE Mpa 200000 مدول االستیسته فوالد
 yF Mpa 300 مقاومت تسلیم ورق
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 نمودار تغییرات تابع هدف در هر چرخه طراحی -6شکل 

 
 
 

  نتیجه گیری. 5

های هفوالدی پرداخته شد. برای این منظور، یک مثال عددی طبق نسخه كانادایي هندبوک انستیتو لول-سازی طراحي یک پل خاكيدر این تحقیق به بهینه
ریزی درجه با استفاده از الگوریتم برنامهسپس شود. شده از هندبوک محاسبه ميهزینه طراحي كالسیک برای مثال انتخابشد و فوالدی موجدار انتخاب 

 شده انجام شد.فوالدی قوسي انتخاب -دوم متوالي، طراحي بهینه پل خاكي

سیک دارد. ت به روش كالنتایج مقایسه بین طرح بهینه و طرح كالسیک نشان داد كه طراحي بهینه تأثیر چشمگیری در كاهش هزینه احداث سازه نسب
یافته و درنتیجه مقاومت فشاری مقطع نیز افزایش میابد، با افزایش درصد تراكم خاک مقدار مدول االستیسته خاک افزایشتوان فهمید كه همچنین مي

افزایش درصد ، فوالدی-خاكي های پل یکي از راهکارهای كاهش هزینه ساخت مي توان دریافت كهبنابراین ورق باضخامت كمتری موردنیاز است. 
 .كردپیشنهاد را  و كاهش ضخامت پروفیل تا حد مجاز آیین نامهتراكم خاک 
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