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 چکیده
شکل  T هایتحقیق حاضر طراحی بهینه تیرهدف از ، مقاطع بال دار هستند. مسلحی بتنیکی از پرمصرف ترین مقاطع غیر مستطیلی در تیرها

امین تهزینه و  حداقل سازی سازی تیر با هدفمدل بهینهباشد. میبتن ایران بتن مسلح تحت اثر بارهای نهایی بر اساس ضوابط آئین نامه 
ن برای نشان داد. شودمیحل رجه دوم ریزی دبرنامه الگوریتم تیر با استفاده ازغیرخطی سازی بهینه. مساله شودایجاد میطراحی  هایمحدودیت

وش ر نتایج روش پیشنهادی بای مقایسهگردد. ها و اقتصادی نمودن طرح، چند مثال عددی بررسی میکارائی روش پیشنهادی در کاهش هزینه
 .تواند به طور موثری هزینه تیر بتنی را کاهش دهدروش به کار رفته می دهد کهنشان میکالسیک 

 

  ، برنامه ریزی درجه دومشکل T بتن مسلح، تیر ،طراحی بهینه: کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

رایانه تالش زیادی در زمینه طراحی بهینه سازی های مهندسی به وسیله  با پیشرفت روش های  ریاضی و کاربرد
روش های برنامه ریزی انجام گرفته است. روش های طراحی معمول تنها نیازمندی های فنی طرح را برآورده می 

ظر ن اما در بهینه سازی تنها قابل قبول بودن یک طرح مورد ح مدنظر است؛یک طر تنها قابل قبول بودن ند وکن
نیست، بلکه تعیین بهترین طرح از میان طرح های موجود مورد توجه می باشد. منظور از بهینه سازی در مهندسی 

 . ]5[ عمران یافتن طرحی برای سازه است که ضمن رعایت ضوابط فنی، حداقل هزینه را داشته باشد

دیوارهای حائل، عرشه پل ها و در بیشتر در اکثر سازه های صنعتی  به خصوص در کف ساختمان، شکل  T تیر
به  جهتبتن مسلح  سازه های پروژه های سازه های بتن مسلح استفاده می شود. روش هایی برای بهینه سازی

ه این معنی که ب ندی سازه است.ر بدست آوردن حداقل هزینه وجود دارد. کاهش هزینه شامل بتن، فوالد و پیک
 با این حال این بهینهمی باشد.  دییرهایی از جمله ابعاد تیر و سطح مقطع میلگردهای فوالتابع هدف شامل متغ
 و خطی را در سازه در نظر می گیرد. این نوع از تحلیل خطی برای حالت بهره برداری کشسانسازی ها یک تحلیل 

، این تحلیل با در نظر نهایی طراحی اد مقطع بسیار مهم است. در حالت ی تعیین ابعطراحی به کار می رود و برا
  گرفتن رفتار غیرخطی مصالح صحیح نیست.

 .گرددها اشاره میترین آنبه برخی از مهمکه شکل تحقیقاتی انجام شده است  T در زمینه طراحی بهینه مقطع
 الگوریتم ستفاده ازا بابتن مسلح  شکل Tتیر کردن هزینه  حداقلبر روی  ]2[ 5آدامیر و کاریهالو 5331سال  در

DCOC با استفاده از مقطعام دادند و نتیجه تحقیقشان کاهش هزینه طراحی تیر تحقیقاتی انج T بود. شکل 
. آنها بهینه تحقیق نمودندبتن مسلح  شکل Tبر روی طراحی بهینه مقطع  2009در سال  ]9[و همکاران  2فریرا

تحت اثر خمش را بررسی کردند، هدف آن  شکل Tسازی سطح مقطع فوالد و محل قرارگیری فوالدها در یک تیر 
نتایج خود را در  براساس حالت نهایی طراحی بود و شکل Tها به دست آوردن یک تحلیل بهینه تیر بتن مسلح 

در انجام دادند.  CEBیک مقایسه با روش عملی در  قالب یک مثال طراحی توسط نرم افزار آباکوس نشان دادند و
های نهایی رتحت اثر بابتن مسلح  شکل Tر برروی بهینه سازی تیر ینیز مثل آدام ]1[ 9و بوئالم فرهات 0205سال 
طراحی را براساس و مساله غیر خطی انجام دادند Eurocode2 استاندارد آنها طراحی را بر اساس کردند، کار 

در مقایسه با طراحی به روش  شکل Tو نشان دادند که هزینه های طراحی تیر حل کردند  GRGالگوریتم 
  کاهش می یابد. کالسیک

 .صورت گرفته است شکل Tمورد بهینه کردن مقطع  مطالعه ادبیات موضوع نشان می دهد که تحقیقات کمی در
به روش حاالت حدی و بر اساس آئین نامه بتن ایران )آبا( صورت  شکل Tبهینه تیر بتنی  در این تحقیق طراحی

الگوریتم برنامه ریزی  ،شکل Tمی گیرد و پس از تعریف فرمول بندی مساله جهت حل مساله بهینه سازی مقطع 
نشان داده می شود با روش پیشنهادی به میزان قابل توجهی ( به کار گرفته می شود. SQPدرجه دوم متوالی )

  .طرح نسبت به طراحی سنتی یا کالسیک کاهش داده خواهد شد هزینه

 شکل Tتیر تحلیل  -2

در برای تیرهای دو سر ساده در دهانه های بزرگ، بهترین گزینه محسوب می شود.  شکل Tاستفاده از تیرهای 
نظر  است در مفصل تحت بار گسترده یکنواخت که ناشی از بارهای مرده و زندهاین تحقیق یک تیر ساده دو سر 

می شود که ارتفاع  فرض نشان داده شده است. 5سطح مقطع عرضی تیر در شکل  مقطع طولی ورفته می شود. گ
کلیه ضوابط  بنابراین .دارد شکل Tاست و تیر عملکردی  شکل Tبلوک تنش ویتنی بزرگتر از ارتفاع بال مقطع 

برای طراحی تیر از روش حاالت حدی، که ضوابط  در نظر گرفته می شود. شکل Tطراحی برای تیری با عملکرد 
حداکثر کرنش فشاری بر این اساس،  استفاده می شود.آمده است،  ]1[مربوط به آن در آئین نامه بتن ایران 

 شکست نرم اتفاق می افتد.فرض بر این است که در طراحی آرماتور طولی  .گرددفرض می 009/0بتن 
  

                                                           
1 Adamir and Karihaloo 
2 Ferrira 
3 Ferhat and boualem 
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 شکلتی تیر  طراحی مدل بهینه سازی -3

نیاز به تعریف اجزای مدل بهینه می باشد که در ادامه به تشریح آن پرداخته می  شکل T  تیرجهت بهینه سازی 
 شود.

 متغیرهای طراحی -3-1
رهای طراحی پارامترهایی هستند که طرح بهینه را تحت تاثیر قرار می دهند و مقادیر آن ها به صورت بهینه متغی

 باید تعیین گردند. در این تحقیق متغیرهای طراحی به شرح ذیل می باشند: 
 (  b)(: عرض بال تیر 𝒙 𝟏  )  5متغیر شماره 
 (  𝑏𝑤)تیر  جان (: عرض𝒙 𝟐  )  2متغیر شماره 
 (  d) تیر  ارتفاع موثر(: 𝒙 𝟑  )  9متغیر شماره 
 (  ℎ𝑓)بال تیر  ارتفاع(: 𝒙 𝟒  )  1متغیر شماره 
 (  As) سطح میلگرد الیه زیرین جان تیر(: 𝒙 𝟓  )  1متغیر شماره 
 (  h) تیر ارتفاع کل (: 𝒙 𝟔  )  6متغیر شماره 

 

 
 ساخته شده به صورت مجزا شکل T مشخصات ابعادی یک تیر: 1شکل 

 

 تابع هدف -3-2

 و لوب )بهینه( در نظر گرفته می شودتابع هدف در مسائل بهینه سازی به عنوان معیاری برای رسیدن به طرح مط
شدن این تابع ضمن برآورده شدن محدودیت  حداقلشامل متغیرهای طراحی و پارامترهای ثابتی می باشد که با 

) که به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می شود ( باید  شکل Tهای طراحی )قیود طراحی(، هزینه اجرای تیر 
 ( فرمول بندی نمود:5حداقل گردد. به این ترتیب تابع هدف را می توان مطابق رابطه )

 )5(       𝑓(𝑥) = 𝑐𝑐𝑙((𝑥2𝑥6 − 𝑥5) + (𝑥1 − 𝑥2)𝑥4) + 𝑐𝑠𝑙𝑥5 

 .شکل می باشدT طول دهانه تیر Lهزینه واحد حجم میلگرد،  𝐶𝑠هزینه واحد حجم بتن ریزی،  𝐶𝑐که در آن 

 

 قیود طراحی -3-3

به منظور تعریف مدل یک مسئله بهینه سازی، محدودیت هایی که طرح را تحت تاثیر قرار می دهند را به عنوان 
زمانی قابل قبول می باشد که متغیرهای طراحی، تمامی بهینه قیود طراحی برای مدل در نظر می گیرند. طرح 

 قید خمش، قید شاملهشت قید نامساوی قیود تعریف شده را برآورده کنند. در این تحقیق قیود طراحی شامل 
که به  دمی باشد حداقل ارتفاع تیر، و یک قید مساوی برش، قید کمترین و بیشترین مقدار فوالد، قید ابعاد و قی

 صورت ذیل فرمول بندی می شوند:
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g1: Mu-Mr=Mu- (0.85∅cfcx4(x1-x2) (x3-
x4

2
)) -(0.85β1∅cfc(

600600+fy
)x2x3(x3- 

(∅sfy(x5-(0.85 ∅c∅s

fc
fy

x4(x1-𝑥2))))

2*0.85∅cfcx2
))≤0 

𝑔2: 𝑉𝑢 − 𝑉𝑟 = 𝑉𝑢 − 0.2∅𝑐𝑓𝑐𝑥2𝑥3 ≤ 0 

g3: As- Asmax=As- Asb,T=x5-(0.85
∅c∅s

fc
fy

x4(x1-x2)+0.85β1
∅c∅s

fc
fy

600
600+fy

x2x3)≤0 

𝑔4: 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝑠 = 𝑚𝑎𝑥 {1.4𝑓𝑦 , 0.25√𝑓𝑐𝑓𝑦 } 𝑥2𝑥3 − 𝑥5 ≤ 0 𝑔5: 𝑏 − 4𝑏𝑤 = 𝑥1 − 4𝑥2 ≤ 0                                                                               (2) 𝑔6 : 12 𝑏𝑤 − ℎ𝑓 = 0.5𝑥2 − 𝑥4 ≤ 0 

𝑔7: ℎ − 𝑙16 = 𝑥6 − 𝑙16 ≤ 0 

ℎ1: 𝑥6 − 𝑥3 − (𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝐷2) = 0 

تنش تسلیم  𝑓𝑦لنگر خمشی مقاوم، کیلو نیوتن متر، 𝑀r لنگر خمشی نهایی،کیلو نیوتن متر، 𝑀u در روابط فوق، 
نیروی برشی نهایی موجود،  𝑉𝑢کیلو نیوتن بر مترمربع،  مقاومت فشاری بتن،  𝑓𝑐فوالد، کیلو نیوتن بر مترمربع، 

 Coverقطر میلگرد،  D، سطح مقطع میلگردها 𝐴𝑠نیروی برشی مقاوم مقطع، کیلونیوتن،  𝑉rکیلو نیوتن، 
 باشند.می بتن و فوالدیمنی بترتیب ضرایب جزئی ا 𝑆∅و 𝑐∅ و پوشش محافظ بتن

 

 الگورتم بهینه سازی -4
استفاده شکل  Tمسلح جهت حل مسئله طراحی بهینه تیر بتن SQPدر این تحقیق از الگوریتم بهینه سازی 

یکی از روش های ریاضی توانمند در زمینه بهینه سازی می باشد. در هر تکرار اصلی روش  SQPد. الگوریتم وشمی
SQP  تقریبی از هسیان تابع الگرانژ با استفاده از یک روش به روز کننده شبه نیوتنی بدست می آید. سپس این

 که هدف از آن یافتن جهتی برای جستجوی خطی می باشد، به کار می رود. QPتقریب برای تولید یک زیر مساله 
 آمده است. ]7[جزئیات مربوط به این روش در مرجع 

  

 مثال عددی -5

چند نمونه کاربردی که قبال از  شکل Tتاثیر روش پیشنهادی برای طراحی بهینه تیر و برای نشان دادن کاربرد 
ذکر است که در روش شایان روش کالسیک برای طراحی آن استفاده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 

ست به د طراحی کالسیککرد عمومی کالسیک، طراحی این نوع سازه ها به طرح بهینه منتهی نمی شود. زیرا روی
ضمن برآورده شدن در روش بهینه  ولی را برآورده می کند های طراحیمحدودیتکه است آوردن طرحی 

طرحی بدست می آید که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیرتر و مقرون به صرفه تر از طرح ، های طراحیمحدودیت
 ( ارائه می شود.5ها یکسان می باشند، در جدول )همه مثالپارامترهای ثابت که برای مقادیر کالسیک است. 
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 های عددیمثال( پارامترهای ثابت در 1)  جدول

 مقدار  شرح پارامتر پارامتر ردیف

5 𝐶𝑐 100000 هزینه واحد حجم بتن 

toman/m^3 
2 𝐶𝑠 11000000 واحد حجم میلگرد قیمت 

toman/m^3 
1 𝐸𝑠 2 مدول االستیسیته فوالد ∗ 105Mpa 
6 ∅𝑐 

ضریب جزئی ایمنی 
 0.65 مقاومت بتن

7 ∅𝑠 
ضریب جزئی ایمنی 

 0.85 مقاومت فوالد

8 𝜀𝑐𝑢 0.003 کرنش نهایی بتن 

3 Cover 
پوشش بتن روی 

 0.06m میلگردها

50 D 0.018 قطر میلگردm 

55 𝛽1 0.92 ضریب عددی 

 
  مثال اول -5-1

کیلو نیوتن متر، طول دهانه  1335کیلو نیوتن، لنگر خمشی نهایی  5930در این مثال نیروی برشی نهایی برابر 
در نظر مگا پاسکال  100و مقاومت جاری شدن فوالد برابر  مگاپاسکال 20، مقاومت مشخصه بتن برابر متر 20تیر 

ج نتای. می شود حاصلتکرار  1پس از  طرح بهینهپس از انجام طراحی با روش پیشنهادی تحقیق، گرفته می شود. 
( آمده و با نتایج حاصل از روش کالسیک مقایسه 2بهینه سازی برای متغیرهای طراحی و تابع هدف در جدول )

همگرایی ترسیم شده است. نتایج حاصله نشان دهنده همگرایی مطلوب  تاریخچهنمودار  5شکل در شده است. 
 .الگوریتم بکار رفته می باشد

 

 
 مثال اول همگرایی تاریخجه( نمودار 2)شکل 

 

 



5931مهرماه  51 -تهران  -هشتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران   

6 

 

 مثال اول روش کالسیک و بهینه قایسه نتایجم( 2جدول )

روش 
 طراحی

1X 

(m) 
2X 

(m) 
3X 

(m) 
4X 

(m) 
5X 

(m) 
6X 

(m) 
 تابع هزینه )تومان(

 %5/92 9322138 6/5 055165/0 51/0 16/5 1/0 2/5 کالسیک
 2613576 21/5 0061/0 58/0 57/5 97/0 9/5 بهینه کاهش

 

کاهش  %2/99همانطور که نتایج بهینه سازی  نشان می دهند، هزینه در طرح بهینه نسبت به طرح کالسیک  
موضوع است بیانگر این  (2)شکل ر نقض شدگی در قیود طراحی مطابق . نمودار تغیرات بیشترین مقدااست یافته

که مقدار نقض شدگی قیود در چرخه پایانی طراحی به نزدیک صفر می رسد. این موضوع نشان می دهد که روش 
 کلیه محدودیت ها را دارد. تامین، توانایی شکل Tپیشنهادی تحقیق ضمن حداقل نمودن هزینه های ساخت تیر 

 

 مثال دوم-5-2

کیلو نیوتن متر، طول  8/9167کیلو نیوتن، لنگر خمشی نهایی  9/5199در این مثال نیروی برشی نهایی برابر 
پاسکال مگا 100مت جاری شدن فوالد برابر مگاپاسکال و مقاو 25متر، مقاومت مشخصه بتن برابر  1/56دهانه تیر 

 شود که( مالحظه می9مطابق شکل ) همگرایی تاریخچهدر این مثال با توجه به نمودار  در نظر گرفته می شود.
به  تومان 5218509 (،9با توجه به جدول ) طرح حداقلو مقدار هزینه  چرخه همگرا می شود 1تابع هدف پس از 

 درصدی نسبت به طرح کالسیک می باشد. 1/99که نشان دهنده ی کاهش  ،دست می آید
 

 
 همگرایی مثال دوم تاریخچه( نمودار 3)شکل 

 

 مثال دوم ( مقایسه نتایج روش کالسیک و بهینه3جدول )

روش 
 طراحی

1X 

(m) 
2X 

(m) 
3X 

(m) 
4X 

(m) 
5X 

(m) 
6X 

(m) 
 تابع هزینه )تومان(

 %1/99 5871231 358/0 055179/0 5/0 81/0 1/0 5/2 کالسیک

 5218509 095/5 0069/0 22/0 31/0 11/0 35/0 بهینه کاهش
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 مثال سوم -5-3
کیلو نیوتن متر، طول دهانه 21/5811کیلو نیوتن، لنگر خمشی نهایی  8/137این مثال نیروی برشی نهایی برابر در 
مگا پاسکال در نظر  100مگاپاسکال و مقاومت جاری شدن فوالد برابر  25متر، مقاومت مشخصه بتن برابر  55تیر 

( آمده و با نتایج 1نتایج بهینه سازی مثال سوم برای متغیرهای طراحی و تابع هدف در جدول ) گرفته می شود.
بهینه نسبت  شود هزینه طرحمالحظه می( 1حاصل از روش کالسیک مقایسه شده است. همانطور که در جدول )

 کاهش دارد. %کالسیک طرح به 
 

 ( مقایسه نتایج روش کالسیک و بهینه مثال سوم4جدول )

روش 
 طراحی

1X 

(m) 
2X 

(m) 
3X 

(m) 
4X 

(m) 
5X 

(m) 
6X 

(m) 
 )تومان(تابع هزینه 

 %15 885267 678/0 001528/0 2/0 6/0 1/0 8/0 کالسیک

 199712 6871/0 000109/0 56/0 12/0 23/0 561/5 بهینه کاهش

 

نتایج حاصله نشان دهنده همگرایی مطلوب . ( نشان داده شده است1)شکل تاریخچه همگرایی این مثال در 
شدن  حداقلچرخه نشان دهنده  می شود روند کاهشی در هرالگوریتم بکار رفته می باشد. همانطور که مشاهده 

همانطور که مشاهده . رسیده است مکنممقدار  مترینکبه مقدار تابع هدف  چهارم چرخه در .تابع هدف می باشد
معیار  نشان دهنده تامین این موضوع. شودهمگرا میبه طرح بهینه نزدیک صفر  در اندازه گام یحامی شود طر

 می باشد.در طرح نهایی تیر طراحی بهینگی 

 

 
 همگرایی مثال سوم تاریخچه( 4)شکل 

 

 نتیجه گیری -6

ه ارائه شدروش حاالت حدی بر اساس  شکل Tطع مسلح با مقتیرهای بتنطراحی  سازیمدل بهینه تحقیقدر این 
نشان داده شد که روش  ریزی درجه دوم متوالی پرداخته شد.و به حل مسئله طراحی تیر با الگوریتم برنامه

 به میزان قابل توجهیرا  یحاتواند هزینه طرهای طراحی، میحدودیتنمودن کلیه مپیشنهادی ضمن برآورده 
 .دهدنسبت به طراحی کالسیک کاهش 
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 مراجع -7
بتن نه اتمین کنفرانس ملی سالیف"، ه طراحی بهینه تیر عمیق بتنی" انصاری مقدم، محمد فاروق،   و ، منصورنفشیب ]1[

 .49مهر ماه  51ایران ، 
Beams -A. Adamir and BL. Karihaloo, Minimum Cost Design of Reinforced Concrete T ]2[

International Conference on Computational Structures Technology, nd 2DCOC, using 
B.H.V. Topping and M. Papadrakakis (Eds), Civil-Comp Press, Athen 
Greece, 1994 (ISBN: 0-948749)      
[3]  Ferreira, C. C., M. H. F. M. Barros, and A. F. M. Barros. "Optimal design of reinforced 
concrete T-sections in bending." Engineering Structures 25.7 (2003): 951-964.          
[4]  Fedghouche, Ferhat, and Boualem Tiliouine. "Minimum cost design of reinforced 
concrete T- beams  at ultimate loads using Eurocode2." Engineering Structures 42 (2012): 
43-50.                                                       

نشر  ،چاپ چهاررح و اجرای ساختمان های بتن آرمه، ط ، مقررات ملی ساختمان، مبحث نهم ،وزارت راه و شهرسازی  ]1[
 .5988، 582-573 .توسعه ایران

 .5983، 282-270چاپ بیست و هفتم،  انتشارات ارکان دانش ، ، سازه های بتن آرمه ،داوود ،مستوفی نژاد  ]6[

جلد اول و دوم ، ترجمه دکتر حسین ابوالبشری، مشهد، انتشارات ، جاسبیراس آرورا،   مقدمه ای بر طراحی بهین   ]7[
 .5978،  دانشگاه فروسی مشهد

 

 

 


