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 چکیده
خواستیم باشد، بلکه الزم است که آن کنیم که عملکرد آن مطابق آنچه میدر دنیای پر رقابت امروز دیگر کافی نیست سیستمی طراحی 

ل بتنی در انتقال بار در بام، از آنجا که دا. باشد. بهترین یعنی سیستمی کارآمد، همه جانبه، منحصر به فرد و مقرون به صرفهسیستم بهترین 
کند. اهمیت پیدا میای، های سازهرود، استفاده از روشی برای بهین کردن هزینه طراحی این نوع از عضوها به کار میهای ساختمانی و پیکف

که کمترین  طرفه است به طوریع و کارآمد در طراحی دال بتنی یکپژوهش، رسیدن به طرحی بهین با ارائه روشی جدید، سریهدف از این 
شود. پرداخته میداشته باشد. در این راستا ابتدا به فرمول بندی مسئله طراحی گذاری در برهای بتن ریزی و میلگردهزینه را در مجموع هزینه

حداقل ارتفاع جهت کنترل تغییر شکل بوده که از آیین نامه بتن ت کارایی و قید د خمشی، قید برشی، قیود محدودیقیود طراحی شامل قی
( برای SQPریزی درجه دو متوالی )بهینه سازی، از الگوریتم برنامه گردد. پس از به دست آوردن مدلاستخراج می ACI 318-05آمریکا 

ش پیشنهادی در طراحی دال بتنی یکطرفه با شرایط س با ارائه یک مثال عددی، کارایی و تاثیر روگردد. سپیافتن طرح بهین استفاده می
 شود.نشان داده میگاهی متفاوت، تکیه

 
 طرفه، بهینه سازی، برنامه ریزی درجه دو، حداقل هزینه: طراحی دال بتنی یککلیدی واژه های
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 مقدمه 1
های مهندسی به وسیله تالش زیادی در زمینه طراحی بهینه سازه ،ریاضی و تکنولوژی رایانه های برنامه ریزیبا پیشرفت روش

کند، لیکن های فنی طرح را برآورده میهای طراحی معمول تنها نیازمندیهای برنامه ریزی ریاضی انجام گرفته است. روشروش
در بهینه سازی تنها قابل قبول بودن یک طرح مورد نظر  در این روش طراحی، تنها قابل قبول بودن یک طرح مد نظر است. اما

باشد . منظور از بهینه سازی در مهندسی عمران یافتن های موجود مورد توجه مینیست، بلکه تعیین بهترین طرح از میان طرح
 طرحی برای سازه است که ضمن رعایت ضوابط فنی، حدقل هزینه را داشته باشد .

گردد. گاه ها منتقل میشود که بارهای وارد بر آن با عملکرد خمشی به تکیها ضخامت کم اطالق میای بدال به یک عضو سازه
های مسکونی، شوند به طوری که از ساختمانای بسیار مطلوبی برای پوشش کف یا بام محسوب میهای بتن آرمه عناصر سازهدال

های بتن آرمه به طور وسیع برای پوشش کف های خاص، از دالها و ساختمانی پلتجاری، اداری و پارکینگ گرفته تا عرشه
ای مشابه یک طرفه از نظر سازهدال یکطرفه و یا دوطرفه وجود داشته باشند. ها ممکن است به صورت دال یکشود. دالاستفاده می

کند. بدین طرف خود منتقل می های دوگاهتیر عریض است که با عملکرد در یک جهت و با تحمل لنگرهای خمشی، بار را به تکیه
طرفه، میلگردهای خمشی اصلی فقط در یک جهت قرار گرفته و در جهت عمود بر آن، از یک حداقل میلگرد افت دال یک ترتیب در

های قابل قبول که توان به انواع طرحطرفه میهای یکبا استفاده از فرآیند طراحی کالسیک دال . ]2[شودو حرارت استفاده می
نماید، دست یافت. اما با توجه به قیمت بتن و فوالد، رسیدن به طرحی بهینه با کمترین های آیین نامه را ارضا میمحدودیت همه

 .باشدهزینه، حائز اهمیت می
به نظر  براساس فرضیات ساده شونده بسیاری بوده اند. است، بهینه سازی دال بتنی مسلح انجام شده کارهای اولیه که در زمینه

( و تنها ACI-1956های یکطرفه براساس آیین نامه )ه سازی هزینه را در مورد دالاولین طرح بهین 1963رسد تروم در سال می
تحت اثر ممان ارائه نمود. تروم هزینه دال را به صورت مجموع هزینه فوالد و بتن و تنها براساس نسبت آرماتور به عنوان متغیر 

با روشی مشابه به  فرموله کردن مسئله، مانند یک مسئله تک متغیره برای  1975براون در سال  .]4[ودطراحی فرمول بندی نم
های گاه ساده در معرض بار یکنواخت و با در نظر گرفتن فقط تغییر شکلهای یکطرفه با تکیهپیدا کردن ضخامت بهینه دال

روشی برای مینیمم کردن  1985براندون و نیلسون در سال  .]5[خمشی پرداخت و سایر فرضیات ساده کننده را در نظر گرفت
ها با مینیمم کردن جمع نیروها در دو جهت عمود بر هم در های بتن مسلح، صفحات، دیوارها و دالمقادیر میلگردها در پوسته

هانا و سنوسی در  .]6[دادند ارائه ACIمیلگردهای فوالدی ارائه دادند و یک مثال دانشگاهی بدون در نظر گرفتن قیود آیین نامه 
متغیر ارائه  4های بتنی و چوبی با در نظر گرفتن های دالیک فرآیند تکرار شونده برای مینمم کردن هزینه همه فرم 1995سال

 ها، اندازه و فاصله تیرهای افقی و نوع چوب( و از قاعده بهینه سازی منظمیمفصلع ضخامت و پوشش، اندازه و فاصله دادند ) نو
ها و جداول کاهش هزینه های معمول براساس چارتاستفاده نشد. پژوهش آنها حداکثر حدود ده درصد در مقایسه با روش

های یکطرفه که یک طرف آن دارای تکیه ساده نتایجی را در مورد ابعاد فوالد دال 2001طباطبایی و موسالم در سال  .]7[داشت
های آنها با تکمیل سه برنامه کامپیوتری به توضیح بهینه کردن میلگردها در تیرها و دال و طرف دیگر آن گیردار بود ارائه دادند.

های بتن آرمه و تشریح سازهمه فاینت المنتی برای ها، یک برنایکطرفه پرداختند. یک برنامه تجاری برای آنالیز غیرخطی سازه
عات دو برنامه قبل. فرمول بندی برای بهینه سازی ارائه مینیمم کردن حجم میلگردهای آنها، و یک برنامه جهت تبادل اطال

های بتنی مسلح یک و چند دهانه با یک فرمول کلی برای بهینه سازی هزینه دال 2005احمد خانلو و عادلی در سال  .]8[نشد
دهای فوالدی و  ارائه دادند. متغیرهای طراحی شامل ضخامت دال، قطر میلگر ACI امهط انتهایی مختلف مطابق آیین نشرای

فاصله میلگردها بودند. آنها در مرحله ی اول از مدل دینامیکی عصبی با فرض کردن متغیرهای پیوسته استفاده کردند و در مرحله  
 .]9[ دوم با استفااده از تکنیک عدد گسسته، مساله را حل نمودند

طرفه در معرض تمام قیود بر های بتنی یکطراحی دالهدف از پژوهش حاضر، ارائه یک روش بهینه سازی جدید و موثر برای 
باشد. به این منظور ابتدا فرمول بندی قیود طراحی بر مبنای ضوابط آیین نامه ارائه می ACI 318-05اساس ضوابط آیین نامه 

مدل کاهش شد. متغیرهای طراحی شامل ارتفاع دال، قطر میلگردهای خمشی و فاصله میلگردهای خمشی بوده و هدف در این 
( برای حل مسئله SQPباشد. سپس الگوریتم برنامه ریزی درجه دوم متوالی )های بتن ریزی و میلگردگذاری میمجموع هزینه

 بهینه سازی استفاده شد و کارایی این روش با ارائه یک مثال عددی نشان داده شد.
 
 فرمول بندی طرح بهینه  2
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توان به دو گروه مقید و نامقید تقسیم کرد. در اکثر مسائل مهندسی عمران بدلیل وجود مسائل بهینه سازی را در حالت کلی می 
 ای با قیود مختلف مواجه هستیم و لذا طراحی دال نیز جزء مسائل بهینه سازی مقید قرار می گیرد .های آیین نامهمحدودیت

 
 های طراحیمتغیر 2-1

قدم مهم در یک  شود. اولینشوند متغیر های طراحی گفته میانتخاب میتشریح طراحی یک سیستم  به پارامترهایی که برای
سازی کامل، مشخص کردن متغیرهای طراحی سیستم است. نکته مهم دیگر که باید در نظر داشت این است که تمام رابطه

(، hدر این پژوهش متغیرهای طراحی شامل ارتفاع یا ضخامت دال ) .]1[متغیرهای طراحی باید تا حد امکان از هم مستقل باشند
 .باشند( میS( و فاصله میلگردهای خمشی )dbقطر میلگردهای فوالدی خمشی )

 
 تابع هدف 2-2

های قابل قبول مختلف باید معیاری داشت. این معیار ممکن است یک تابع اسکالر باشد که مقدار عددی آن را برای مقایسه طرح
بتوان با متغیرهای طراحی مشخص، به دست آورد. پس این معیار باید تابع متغیرهای طراحی باشد. به این معیار در یک مسئله 

های بتن ریزی و میلگرد گذاری انتخاب گردید. در این پژوهش تابع هدف، مجموع هزینه .]1[طراحی بهین تابع هدف گویند
انجامد. تابع ی و کاهش قطر و فاصله میلگردها به کاهش هزینه میلگرد گذاری میکاهش ارتفاع دال به کاهش هزینه بتن ریز

 توان از رابطه زیر تعیین نمود:هزینه را می
Ct = Cc + Cr (1)  

هزینه بتن مصرفی و آرماتورگذاری . نشان دهنده هزینه مربوط به بتن مصرفی و میلگردهای تسلیح می باشند Crو  Ccکه در آن 
 توان محاسبه نمود:روابط زیر میرا مطابق 

Cc = Lbhcc (2)  

Cr = ws L As cs (3)  

واحد وزن میلگردها  هزینهCs هزینه واحد حجم بتن ریزی ،  ccضخامت دال،   hعرض دهانه،  bطول دهانه ،   Lکه در آنها 
سطح مقطع میلگردهای طولی است که از رابطه زیر  Asکیلوگرم بر مترمکعب است و  7850وزن واحد فوالد که  Ws باشند،می

𝐴𝑠 آید: بدست می =  𝜋𝑑𝑏24 (𝑏𝑠)              

 (4)        

 باشند.فاصله میلگردهای تسلیح  می  sقطر و   dbکه در آن  
 
 قیود طراحی  2-3

اند و شامل قیود خمشی، قیود تعریف شده  (ACI 318-05در این پژوهش قیود طراحی با توجه به آیین نامه بتن آمریکا ) 
ها، با توجه به عملکرد یکطرفه و رفتار یکنواخت دال بین تیر .]10[باشندبرشی، قیود بهره برداری و قیود مربوط به تغییر شکل می

باشد و کافی است که یک عرض محدود آن در نظر گرفته شده و یازی به در نظر گرفتن کل دال نمیدر بررسی و طراحی آن ن
 نتیجه به کل دال تعمیم داده شود.

 قیود خمشی 2-3-1
 شود:از ممان مقاومت اسمی بیشتر باشد، این محدودیت مطابق رابطه زیر بیان می در مقاطع بحرانی ممان نهایی خارجی نباید

Mu ≤ ∅ Mn    (5)  

-از رابطه های زیر بدست می باشند وممان خمشی اسمی می Mnممان طراحی نهایی و    Muاست ،  0.9برابر   ∅که در آن 
 آیند:

Mn = As fy (d- 
𝑎2 ) (6)  

Mu = kwln
2 (7)  
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ضریب مربوط به   kارتفاع موثر مقطع می باشند. dمعادل طول خالص دهانه،  lnتنش تسلیم آرماتورهای تسلیم،    fyکه در آنها 
معادل بار گسترده یکنواخت ضریب دار هستند  wارتفاع معادل ناحیه فشاری بتن، و  aآید و بدست می 1ممان است که از جدول 

𝑎 شوند: که از روابط زیر محاسبه می = 𝐴𝑠 𝑓𝑦0.85 𝑓𝑐 𝑏   (8)  

w = 1.2  DL + 1.6 LL (9)  

 باشند.بار زنده می LLبار مرده سقف )عالوه بر وزن دال(  و  DLروزه بتن،  28معادل مقاومت فشاری  fcکه در آنها 
 

  ACI 318  ]2[ طرفهشی در تیرهای سراسری و تیرهای یکهای خمای جهت تعیین لنگرنامه ضرایب آیین -1جدول 
 ( kضریب مربوطه)  نیروی داخلی مورد نظر

 لنگر مثبت در دهانه های انتهایی
 الف( اگر انتهای غیر سراسری مقید )گیردار ( نباشد

 گاه پیوسته باشد( اگر انتهای غیر سراسری با تکیهب
 های داخلیدر دهانهلنگر مثبت 

 𝑤 𝑙𝑛2  / 11 𝑤 𝑙𝑛2  / 14 

 𝑤 𝑙𝑛2  / 16 

 گاه داخلیگر منفی در وجه خارجی اولین تکیهلن
 الف( برای سازه های دو دهانه

 ب( برای سازه با بیش از دو دهانه

 های داخلیگاهلنگر منفی در سایر وجوه تکیه

 𝑤 𝑙𝑛2  / 9 𝑤 𝑙𝑛2  / 10 

 𝑤 𝑙𝑛2  / 11 

های با دهانه ها برای دالگاهلنگر منفی در وجه کلیه تکیه
ی تیرهایی که نسبت جمع سختی و نیز برا ;متر  3حداکثر 

 متر است 8، در انتهای دهانه بزرگتر از ها به سختی تیرستون

 𝑤 𝑙𝑛2  / 12 

 

خارجی برای اعضایی های گاهلنگر منفی در وجه داخلی تکیه
 صورت یکپارچه ساخته شده اندها به گاهکه با تکیه

 گاه به صورت تیر لبه ای استالف( در جایی که تکیه
 گاه یک ستون استب( در جایی که تکیه

 

 𝑤 𝑙𝑛2  / 24 

 𝑤 𝑙𝑛2  / 16 

 
 قیود برشی 2-3-2

باشد. به منظور کنترل برش شود و بتن به تنهایی باید قادر به تحمل نیروهای برشی ها معموال میلگرد برشی قرار داده نمیدر دال
Vu شود:رابطه زیر استفاده می ≤  ∅ Vc  (10)  

گاه داخلی برابر معرف نیروی برش ضریبدار نهایی است که در وجه اولین تکیه Vuاست و  0.75برابر  ∅که در آن مقدار  1.15 wln2  ها برابر گاهو در وجه سایر تکیه wln2 باشد و میVc آید:مقاومت برشی اسمی بتن است که از رابطه زیر بدست می 

Vc = α1√fc bd (11)  

 باشد .می  0.53برابر α1( مقدار ACI 318-05که در آن  مطابق آیین نامه بتن آمریکا  )
      

 قیود بهره برداری 2-3-3

شود. برای جلوگیری از شکست ترد تعریف میقیود بهره برداری به صورت محدودیت در نسبت فوالد میلگردها و فاصله بین آنها 
 آید:حداکثر فوالد در اعضای خمشی از رابطه زیر بدست می

(12)ρ < ρmax  

ρ آیند:باشند و از روابط زیر بدست میحداکثر نسبت فوالد می ρmaxدرصد فوالد و   ρکه در آن  = As/bd  (13)  
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ρmax = 0.85fc′ β1fy (37)  (14)  β1  کیلوگرم بر سانتی  300تا  175ضریبی است که بستگی به مقاومت فشاری بتن دارد و برای بتن با مقاومت فشاری بین
 آید:بدست می  زیر ابطهوکیلوگرم بر سانتی مترمربع، از ر 300بیشتر از  یا مترمربع

For 175 𝑘𝑔𝑐𝑚2 ≤  𝑓𝑐  ≤ 300 𝑘𝑔𝑐𝑚2                     𝛽1 = 0.85 (15)  

For 𝑓𝑐 ≥ 300 𝑘𝑔𝑐𝑚2                                           𝛽1 = 0.85 − 0.05 𝑓𝑐−30070  ≥ 0.65  (16)  

  
( نیست اما فوالد جمع شدگی و حرارتی به عنوان حداقل فوالد  ρmin  ها نیازی به قرار دادن حداقل فوالد خمشی )در دال

. در جهت عمود بر میلگردهای اصلی خمشی یا در جهت فرعی دال نیز باید ] ACI-10.5.4 [خمشی باید در دالها قرار داده شوند
As شود:این محدودیت به صورت رابطه زیر بیان می ] ACI-7.12.1 [حداقل فوالد جمع شدگی و حرارتی قرار داده شود ≥ Asmin  (17)  

و برای   0.002bh،از رابطه  50و  40باشد و برای فوالدهای نمره حداقل فوالد جمع شدگی و حرارتی می Asminکه در آن 
 آید .بدست می 0.0018bhاز رابطه  60فوالد نمره 
برای در نظر گرفتن اثرات بارگذاری موضعی و همچنین کنترل گسترش ترک حداکثر فاصله میلگردها را محدود  ACIآیین نامه 

 شوند:کند که این محدودیت عالوه بر محدودیت حداقل  فاصله میلگردها  با روابط زیر بیان میمی
s  < min (3h , α2) (18)  

s ≥ max ( db , α3 ) (19)  

 شود.سانتی متر در نظر گرفته می 2.5برابر  α3سانتی متر و مقدار  45برابر  α2که در آنها مقدار 
 

 قیود تغییر شکل 2-3-4
در طراحی اعضای خمشی، عضو بتن آرمه باید دارای مقاومت الزم باشد اما نباید ابعاد آن آنقدر کوچک اختیار گردد که تغییر 

به منظور کنترل   2ز  جدول ( حدقل ضخامتی را اACI 318-05شود. آیین نامه بتن آمریکا  ) شکل عضو بیشتر از حد مجاز
های بتن آرمه تنها کنترل همین ضابطه کند. باید توجه داشت که در بسیاری از حاالت طراحی معمول سازهشکل ارائه میتغییر 

 برای بررسی عضو از نظر تغییر شکل مربوطه الزم و کافی است.
 

fy  = 4200 kg/cmهای یکطرفه ) حداقل ضخامت تیرها و دال-2جدول  
2  )]3[ 

 تیرها 𝑙 /8 𝑙 /21 𝑙 /18.5 𝑙 /16 های تو پردال 𝑙 /10 𝑙 /28 𝑙 /24 𝑙/20 عضو های سادهگاهتکیه یک انتها پیوسته دو انتها پیوسته طره

 
تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما در آن صورت باید تغییر شکل نیز میباید توجه داشت که ضخامت کمتر از حداقل مقادیر جدول 
در فرم استاندارد مسئله بهینه سازی بیان شده  γبه صورت ضریب  lعضو محاسبه شده و با مقادیر مجاز مقایسه گردد. ضرایب 

 fy = 4200)  60د نمره باید ذکر کرد که حداقل ضخامت ارائه شده در جدول فوق برای فوال 2است. در خصوص جدول 

kg/cm2   مقادیر جدول باید در  ( است. برای فوالدهای دیگرα1  .ضریب ضرب گرددα1  شود:از رابطه زیر محاسبه می α1 = ( 0.4 + fy7000) (20)  

 2000 تا    kg/m3 1500های سبک با وزن مخصوص بین های معمولی است و برای بتنبرای بتن 2 و نیز مقادیر جدول

kg/m3  مقادیر جدول باید در ضریبα2  ضرب گردد. ضریبα2 شود:از رابطه زیر محاسبه می α2=max (1.65 − .0003wc, 1.09) (21)  

 .باشدمترمکعب میکیلوگرم بر سانتی وزن مخصوص بتن بر حسب  wcکه در آن 
 
 فرم استاندارد  مسئله بهینه سازی 2-4
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  x2به عنوان متغیر طراحی دوم )  (db)(، قطر میلگردهای فوالدی  x1طراحی اول )( به عنوان متغیر h) با تعریف ضخامت دال
به عنوان تابع هدف و همچنین قیود  ( و با در نظر گرفتن هزینه دال x3( به عنوان متغیر طراحی سوم )S( و فاصله میلگردها )

 شود:یر بیان میطرفه  به صورت روابط زو استاندارد مسئله طراحی دال یک طراحی، فرم ریاضی

Minimization of        f(x) =  Lb𝑐 𝑐x1  + wsL
πx224 (bx3)cr  

Subjected to: g1(x) =   kwln2  
0.9(𝜋𝑥224 ( 𝑏𝑥3)𝑓𝑦((𝑥1 − (𝑥22 ) − 2) − (− (𝜋𝑥224 ( 𝑏𝑥3)𝑓𝑦  /  0.85𝑓𝑐𝑏)2 )) −  1 ≤ 0 

 

 g2(x) =  1.15wln0.75 × 2(0.53 b(𝑥1 − (𝑥22 ) − 2)√fc  ) − 1 ≤ 0 

 

g3(x) =  𝜋𝑥224 ( 𝑏𝑥3)  /  b(x1 − (x2/2) – 2)3 × 0.85fc′β1/  7fy −  1 ≤ 0 

 

g4(x) = 1 −  𝜋𝑥224 ( 𝑏𝑥3)𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 ≤ 0 

(22) g5(x) = 𝑥3 −  3x1 ≤ 0 

 g6(x) = x2 − 𝑥3 ≤ 0 

 g7(x) =  x3 − 45 ≤ 0 

 g8(x) =  −x3 + 2.5 ≤ 0 

 g9(x) = α1α2 𝐿γ − x1 ≤ 0 

 g10(x) = −x2 ≤ 0 

 g11(x) = −𝑥1 ≤ 0 
 

تابع هدف بهینه سازی است که باید کمینه شود چرا که به صورت تابع هزینه مجموع بتن ریزی و آرماتور  f(x)در روابط باال تابع 
مربوط به    g8تا  g3مربوط به محدودیت برشی، قیود   g2مربوط به محدودیت خمشی،  g1گذاری در نظر گرفته شده است. قیود 

ست و دو قید آخر برای  مثبت بودن متغیرهای طراحی در نظر گرفته مربوط به محدودیت تغییر شکل ا g9محدودیت کارایی، قید 
 شده اند.

 

 مثال عددی 3
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براساس آیین نامه  ]3[متر که در مرجع  4متر و طول  8طرفه به عرض وان مثال، طراحی دال یک سیستم یکدر این بخش به عن
ACI318-05 100دهیم. بار مرده برابر طراحی شده را مورد بررسی قرار می kg/m2 500) عالوه بر وزن دال(، بار زنده برابر 

kg/m2 مقاومت مشخصه بتن برابر ،fc=210 kg/cm
2
fy=3000 kg/ cm، تنش تسلیم میلگردها برابر   

و عرض تیرهای  2
گر منفی ر لندر نظر گرفته شد. با توجه به اینکه دال بیشتر از دو دهانه دارد، نسبت فوالد خمشی برای حداکث cm 30فرعی برابر  

=Kگاه داخلی، تعیین کننده است )در وجه خارجی اولین تکیه
و با توجه به اینکه در دال معموال میلگردهای برشی قرار داده  (110

گاه داخلی، تعیین کننده است و اکثر نیروی برشی در وجه این تکیهشود و بتن باید قادر به تحمل تنش های برشی باشد، حدنمی
 آید.به دست می 1.15Wu Ln2از رابطه 

 8ϕمکعب و قیمت میلگرد  تومان در هر سانتی متر 1/0تومان در هر مترمکعب معادل  100000هزینه بتن ریزی حدودا برابر 
تومان در نظر گرفته شد. مقایسه  1930تومان و سایر میلگردها  1960برابر  ϕ 12و  ϕ 10تومان، قیمت میلگرد   2090برابر 
 آمده است. 3در جدول  SQPدر روش کالسیک و روش  برای نوار دال به عرض یک متر های محاسبه شدههزینهها و اندازه

 
 SQPمقایسه اندازه ها و هزینه های محاسبه شده در روش کالسیک و روش  -3جدول 

در  هزینه
 SQPروش 

 )تومان(

S(cm) db(cm) h(cm)  هزینه در روش
)تومان(کالسیک  S(cm) db(cm) h(cm) K  

 محل لنگر

 

 

93735 

 

 

12.5 

 

 

1 

 

 

13.8 

 

 

94669 

 

 

18 

 

 

1.2 

 

 

14 

 

 

1/10 

مقادیر لنگر 
 منفی

وجه خارجی 
-اولین تکیه

 گاه داخلی
وجه داخلی  1/24 14 1.2 42 72573 13.8 1 30 72235

گاه تکیه
 انتهایی

سایر  1/11 14 1.2 20 90802 13.8 1 13.9 90074
لنگرهای 
 منفی

برای لنگرهای  1/14 14 1.2 26 82771 13.8 1 17.8 82402
 مثبت

دهانه 
 انتهایی

-همه دهانه 1/16 14 1.2 30 79202 13.8 1 20.5 78895
یهای داخل  

 
 

و این نشان است درصد کاهش یافته  1 دهد که هزینه دال بتنی نسبت به هزینه طرح کالسیکنشان می 3نتایج موجود در جدول 
با توجه به مقادیر بدست آمده در  است. یمفید های طراحی روشروش پیشنهادی در این مقاله برای کاهش هزینه که دهدمی

نقض  SQPمقادیر بدست آمده توسط الگوریتم که نقض شده است در حالی   g5، قید  124برابر  kطرح کالسیک با در نظر گرفتن 
  باشند.می g9و  g1در بقیه حاالت قیود فعال بوده و  g9و  g4دهد و در این حالت، قیود فعال شدگی نشان نمی

پس که الگوریتم  مالحظه می شوداست و نشان داده شده  (1در شکل ) ییرات مقدار تابع هزینه در چرخه های مختلف طراحیتغ
رات کند یغییرات زیادی دارد، اما پس از آن تبه همگرایی رسیده است. مقدار تابع هدف تا تکرار ششم تغی طراحی چرخه 15 از

از تکرار چهار به بعد نقض  شودهمانطور که مشاهده می باشد.حداکثر مقدار نقض شدگی قیود می ( نشان دهنده2شکل ) شود.می
دهد که این . این موضوع نشان میگرددمالحظه نمیرسد و در تکرار پنج هیچ نقض شدگی در قیود شدگی قیود تقریبا به صفر می

 نماید.های طراحی را ارضا میهمه محدودیت ،الگوریتم توانایی برطرف کردن نقض شدگی را  دارد و ضمن کاهش هزینه
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 تغییرات مقدار تابع هزینه – 1شکل 

 

 
 شدگی قیودحداکثر مقدار نقض  -2شکل 

 
ینه بتن، الگوریتم سعی در که با کاهش هز باید توجه کرد که هزینه واحد بتن و فوالد تاثیر بسزایی در طرح بهینه دارد، به طوری

با توجه به در نظر گرفتن  ،نماید. بنابراین عملکرد الگوریتم منطقی است زیراارتفاع مقطع برای ایجاد طراحی بهینه میافزایش 
( g7قیمت باالی بتن در این مثال، الگوریتم سعی در کاهش هزینه بتن دارد که این خود منجر به فعال شدن قید حداقل ارتفاع )

 گردد.می
 
  نتیجه گیری  4

ابتدا تابع هدف  .ارائه شدهای ساده و پیوسته هگاطرفه با تکیههای بتنی یکبهین برای طراحی دال روش طراحی در این تحقیق یک
. روش کارایی و تغییر شکل ارائه گردید ، سپس فرمول بندی طراحی تحت قیود خمشی ، برشی،و متغیرهای طراحی مشخص

SQP موثر و کارا در حل مسئله بهینه سازی بکار گرفته شد. با ارائه یک مثال طراحی کالسیک دال بتنی با روش  یبه عنوان روش
SQP  های ساخت دال شنهادی توانایی حداقل کردن هزینهمالحظه گردید و نشان داده شد که الگوریتم پیمقایسه و بهبود نتایج

از آنجا که ممکن  گردد.های طراحی دارد و طی تعداد چرخه محدودی همگرا میرا با در نظر گرفتن کلیه محدودیتبتنی یکطرفه 
بتن و  به اینکه در طراحی کالسیک هزینههای مختلف متفاوت باشد و با توجه و مکان هااست قیمت بتن و میلگردها در زمان

کاهش هزینه  ،ضخامت دالبا افزایش  SQPهنگامی که قیمت بتن کاهش یابد روش  ،شوددر نظر گرفته نمیدر طراحی میلگرد 
 .دهدنشان میدر طراحی که این امر اهمیت استفاده از این روش را دهد بیشتری را نسبت به طرح کالسیک نتیجه می
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Abstract 
Nowadays, competition among companies to present the best design uncovers necessity to optimization 

methods in planning of structural components. Since concrete slabs play a main role in transmitting loads 

to foundations, optimizing them can decrease the costs of buildings. To do so, in this research, a new 

method to design of slabs is presented to decrease the cost of concrete and bar of slabs. First the problem 

is formulated using optimization methods. Designing constrains consist of flexural, shear, service and 

deformation according to ACI 318-05. Then sequential quadratic programming  (SQP) is utilized to find 

the best method. The efficiently of proposed method in designing concrete slabs with different constrains 

is evaluated in a case study.             
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