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  چکیده

ي تولید پایین، محدود بودن منابع طبیعی و نیاز روز هاي شدید در کیفیت محصوالت با حفظ هزینهاهمیت فراوان مسائل اقتصادي، رقابت
ي براي طراحی بهینه روش جدیدیک  ،در این تحقیق. دهدسازي در جهان کنونی را نشان میبهینه هاي اهمیت به کارگیري روشافزون بشر 

به عنوان ، مسلحطراحی دیوار حائل بتن يابتدا مسئله به این منظور، .شودمیارائه بر اساس یک الگوریتم موثر، اي طره مسلحدیوار حائل بتن
هاي طراحی بر اساس ي ساخت سازه با در نظر گرفتن محدودیتحداقل کردن هزینه هدف از طراحی،. شودسازي تعریف مییک مدل بهینه

ابعاد  طراحی، يچرخه در هردر روش پیشنهادي، . باشدمی ،هاي اجراییمحدودیت و همچنین ،نامه بتن ایرانو آیین ACIضوابط آیین نامه 
یابد تا ها تا زمانی ادامه میاین چرخه .که طرح نسبت به طرح موجود بهبود یابد دنشومیطوري تعیین و مقادیر آرماتور، دیوار ابعاد  ،پی

طور ه ي طرح را نسبت به روش طراحی سنتی بتوان هزینهشود که با روش طراحی پیشنهادي مقاله مینشان داده می .همگرایی حاصل شود
  .موثري کاهش داد

  

 هزینه، مسلحبتنسازي، طراحی، دیوار حائل  بهینه :کلمات کلیدي
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  مقدمه -1
  

ي استفاده از بتن در به همین دلیل با توسعه. اندها به کار گرفته شدههترین اجزاي ساختمانی هستند که در سازدیوارها از قدیمی
دیوار به عنوان یک عنصر اگرچه به طور سنتی . صنعت ساختمان از همان ابتدا ساخت دیوارهاي بتنی با استقبال روبرو بوده است

آرمه هم به دلیل برخورداري از مقاومت فشاري قابل قبول به طور اي مورد استفاده بوده و این کاربرد براي دیوارهاي بتنسازه
 یا به صورت پیش ریزي درجا وي غیر باربر با بتنآرمهاساسی مورد توجه قرار گرفته است با این وجود استفاده از دیوارهاي بتن

هاي طراحی ضوابطی را براي طراحی و فوالد گذاري هر دو نامهبه همین جهت آیین. ساخته نیز در حد وسیعی رایج شده است
به . شودم محسوب میئاي نازك قادیوار به عنوان یک عضو صفحه .اندنموده ارائه ي باربر و غیر باربردسته دیوارهاي بتن آرمه

گاهی و بارهاي وارد بر اصوال یک دیوار بسته به وضعیت تکیه. باشدر از عرض و ارتفاع آن میطوري که ضخامت آن به مراتب کمت
  :آن ممکن است در یکی از حاالت زیر قرار گیرد

  .مانند یک ستون تحت فشار باشد- 1
  .باشد) و به صورت افقی(مشابه یک دال تحت بار متعامد - 2
  .تحت بار جانبی مانند یک تیر طره اي عمل کند- 3
  .م و جانبی قرار گرفته و مانند یک ستون تحت بار محوري و لنگر خمشی عمل کندئتحت بارهاي قا - 4

. شوندها ساخته میی هستند که به منظور پایداري در مقابل فشار جانبی خاك یا آب و در مجاورت آنیدیوارهاي حایل دیوارها
انواع . ح به فوالد و یا به صورت غیر وزنی و از بتن آرمه ساخته شوندبا مصالح غیر مسل این دیوارها ممکن است به صورت وزنی و

  .اي و پشت بندار و جلو بندار می باشدمتداول دیوارهاي حائل به صورت وزنی و طره
 یا وزن کردن کمینه از استفاده با آن کاهش باشد،می ساز و ساخت در اصلی عوامل از یکی مصرفی مصالح و مواد هزینه که ازآنجا
- هاي بتنی براساس تجربه مهندسین سازه طراحی میامروزه در عمل سازه. ]1[است مطلوب یندياي، فرآسازه سیستم یک حجم
گردند، هاي موجود محاسبه میدر واقع پس از تعیین ابعاد مقاطع و نوع مواد براساس تجربه، سازه تحلیل شده و تالش. شوند

اگرچه این . پذیرداي را برآورده نمایند، صورت مینامههاي آییننحوي که محدودیتسپس طراحی براساس انتخاب میلگردها به 
سازي دیوارهاي در زمینه بهینه. شودروش سعی و خطا یک طرح ایمن را به دنبال دارد، اما معموال به طراحی بهینه منجر نمی

 .در این زمینه اشاره نمود زیر هاي انجام گرفتهالیتتوان به فعحائل بتنی تحقیقات محدودي انجام شده است که از آن جمله می
در این ]. 2[انجام گرفت 1389اي توسط ورعی و احمدي ندوشن در سال سازي و آنالیز حساسیت دیوارهاي حائل بتنی طرهبهینه

ن از حرکت دسته طراحی بهینه با استفاده از الگوریتم گروه ذرات بر اساس هوش جمعی و با الهام گرفت بنديتحقیق، فرمول
سازي وزن و هزینه دیوار به طور مجزا و با نامه بتن آمریکا فرآیند بهینهبا استفاده از آیین. جمعی پرندگان انجام گرفته شده است

گذاري، هندسه، پارامترهاي طراحی محدوده وسیعی از پارامترهاي وابسته به بار. توجه به ارضاي قیود طراحی انجام شده است
همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، تاثیر پارامترهاي مهم . نامه در نظر گرفته شده استخاك و شرایط آیینصوصیات خ

توسط ساري سازي دیوارهاي حایل بهینه. داده شده است قرار طراحی در پاسخ بهینه هر یک از توابع وزن و هزینه مورد بررسی
 مقیدنویسی غیر خطی بندي طراحی بهینه در شرایط برنامه، فرمولاین تحقیقدر . ]3[انجام گرفت 1996در سال  باس و ارباتر

حل . بع هدف، وزن یا هزینه دیوار حایل در نظر گرفته شده استتا. اي انجام گرفته شده استبراي دیوارهاي بتن مسلح طره
تحلیل حساسیت دقیق و  بندي مسئلهفرمول ه ومورد بررسی قرار گرفتصوص کامپیوتري سازي توسط یک برنامه مخمسئله بهینه

در سال  باسودهار و الکشمناي توسط طراحی بهینه دیوارهاي حایل طره .است انجام شده ،یانتخاببراي پارامترهاي طراحی 
اي و مشخصات خاك به عنوان قید و هزینه سازه را به عنوان تابع ارتفاع، مشخصات سازهدر این تحقیق، . ]4[ انجام گرفت 2006

هاي طراحی، تابع غیر خطی از متغیرهاي طراحی هستند که با یک برنامه تابع هدف و محدودیت. هدف در نظر گرفته شده است
  .ی، انجام شده استتحلیل حساسیت دقیق براي پارامترهاي طراحی انتخابو بندي شده غیر خطی درجه دوم فرمول

ریزي درجه لح و استفاده از روش برنامهبراي طراحی دیوارهاي حائل بتن مس هدف از تحقیق حاضر، توسعه یک مدل بهینه سازي
ي طراحی، ابعاد پی، ابعاد دیوار و مقادیر آرماتور، طوري در هر چرخهدر روش پیشنهادي،  .باشددوم براي حل مسئله طراحی می

براي  .یابد تا همگرایی حاصل شودادامه میها تا زمانی این چرخه. شوند که طرح نسبت به طرح موجود بهبود یابدتعیین می
  .شودکارایی روش پیشنهادي یک مثال ارائه می
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  سازيتعریف مسئله بهینه -2
 

ي بتن ایران و مبحث نهم مقرارت نامهسازي و انجام محاسبات طراحی سازه در حالت حدي و براساس آییندر این پژوهش، مدل 
سازي طراحی بهینه، پارامترها و متغیرهاي طراحی، قیود و توابع هدف تشکیل و به منظور مدل .ملی ساختمان صورت گرفته است

درادامه به تفصیل . استفاده شده است) SQP(ریزي درجه دوم متوالی سازي از برنامهتعریف گردیده و براي انجام فرآیند بهینه
  .شودسازي بیان میگیري مسئله بهینهمراحل شکل

  
  متغیرهاي طراحی  -2-1
  

متغیر طراحی تعریف شده است که شامل، ابعاد مقطع دیوار و سطح مقطع میلگردهاي  19سازي، به منظور تعریف مسئله بهینه
همان طور که در  متغیر اول مشخص کننده هندسه مقطع 4. باشندهاي مختلف دیوار، پاشنه و پنجه میخمشی و برشی قسمت

هاي مختلف پاشنه و متغیرهاي و متغیرهاي پنجم تا هفتم، سطح مقطع میلگردهاي قسمت ت،نشان داده شده اس) 1(شکل 
-هاي مختلف پنجه و متغیرهاي یازدهم تا نوزدهم، سطح مقطع میلگردهاي قسمتهشتم تا دهم، سطح مقطع میلگردهاي قسمت

قسمت (تا هشت دهم ارتفاع ) H2ارتفاع (ار هاي مختلف دیوارکه با این توضیح طبق مراجع، دیوار را به سه قسمت از پاي دیو
  x1درشکل  .دهندرا نشان می) قسمت سوم ( و از وسط تا سطح فوقانی دیوار) قسمت دوم(و از هشت دهم ارتفاع تا وسط ) اول

سطح مقطع میلگرد افقی به کار رفته در واحد  x5ضخامت فونداسیون،  x4طول پاشنه،  x3، )دیوار(ضخامت تیغه  x2 طول پنجه، 
سطح  x8سطح مقطع میلگرد برشی به کار رفته در واحد طول پاشنه،  x7فاصله میلگردهاي برشی در پاشنه،   x6طول پاشنه، 

به کار  سطح مقطع میلگرد برشی x10هاي برشی در پنجه، فاصله میلگرد  x9مقطع میلگرد افقی به کار رفته در واحد طول پنجه، 
هاي فاصله میلگرد  x12سطح مقطع میلگرد قائم به کار رفته در واحد طول دیوار درقسمت اول،   x11رفته در واحد طول پنجه 

سطح مقطع  x14سطح مقطع میلگرد برشی به کار رفته در واحد طول در قسمت اول دیوار،  x13برشی درقسمت اول دیوار، 
سطح مقطع  x16فاصله میلگردهاي برشی درقسمت دوم دیوار،  x15طول دیوار درقسمت دوم، میلگرد قائم به کار رفته در واحد 

سطح مقطع میلگرد قائم  به کار رفته در واحد طول دیوار در   x17میلگرد برشی به کار رفته در واحد طول در قسمت دوم دیوار، 
سطح مقطع میلگرد برشی به کار رفته در واحد طول  x19هاي برشی در قسمت سوم دیوار، فاصله میلگرد x18قسمت سوم دیوار، 

سایر اطالعات موردنیاز براي انجام محاسبات پایداري و طراحی دیوار از جمله ارتفاع تیغه یا دیوار . در قسمت سوم دیوار می باشند
)H2 (شونددرقالب پارامترهاي طراحی معرفی می... و.  
  

 
  هندسه دیوار حایل -1شکل 
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  پارامترهاي طراحی  -2-2
  

اي  این متغیرها باید بگونه. شوند شوند، متغیرهاي طراحی نامیده می پارامترهایی که براي تشریح طراحی یک سازه انتخاب می
 مستقیم طور به که هستند مهمی پارامترهاي طراحی متغیرهاي. انتخاب شوند که مقادیر تابع هدف و قیود طراحی را متاثر سازند

پارامترهاي طراحی، مقادیري هم چون مشخصات خاك، مقادیر هندسی،  .گذارندتأثیر می بهین قیدهاي طراحی و هدف تابع در
شوند و در سازي تعریف مییند بهینهاین پارامترها در ابتداي فرآ. شندباضرائب جزئی اطمینان، پایایی و مشخصات بارگذاري می

  .شوندمشخص می سازيبهینه پارامترها توسط کاربر در اطالعات ورودي برنامه در تحقیق حاضر این. مانندیند ثابت میطول فرآ
  
  تابع هدف  -2-3
  

اي این تابع بصورت معادله. باشدمی) بهینه(سازي طراحی بعنوان معیاري براي تشخیص طرح مطلوب تابع هدف در مسائل بهینه
سازي، مینیمم یا ماکزیمم شودکه هدف از حل یک مسئله بهینههاي طراحی و بعضی پارامترهاي ثابت تعریف میبرحسب متغیر

توان در این صورت می. شودسازي دیوار تابع هدف به نام تابع هزینه تعریف میدر ادامه، به منظور بهینه. باشدکردن این معادله می
سازي هزینه، تابع هدف طبق رابطه زیر معرفی در بهینه. اي تعیین نمود که تابع فوق به دلخواه کمینه شودابعاد دیوار را به گونه

 :گرددمی
 

F(x) = CSWSt + CC VC                                                                                                                  )5(  
  

معادل هزینه واحد حجم بتن است به نحوي که، هزینه اقالمی  CCمعادله هزینه واحد وزن فوالد تسلیح و  CS در رابطه فوق 
حجم  VC، وزن فوالد تسلیح و  WSt. منظور شده است  CCهمچون نیروي انسانی، حمل و نقل، ارتعاش بتن و مانند آن نیز در 

  .بتن مصرفی در یک واحد از طول دیوار حائل است
  
  
  قیود طراحی  -2-4
  

اي انتخاب شوند که نیازهاي خاصی را برآورده نمایند که قیود طراحی نامیده  طراحی باید بگونهمهندسی سازه، متغیرهاي در 
هاي اعمالی روي مقاومت،  جابجایی و اي، از قبیل محدودیت هاي رفتار یا عملکرد سیستم سازهقیودي که محدودیت. شوند می

هاي فیزیکی که بستگی به امکان دسترسی، ساخت و یا محدودیتقیودي . شوند نامیده می 1کنند، قیود رفتاريسختی را بیان  می
هاي طراحی هستند که در قالب عبارات منطقی قیود طراحی، محدودیت. معروف هستند 2هاي جانبیدیگر دارند، به محدودیت

نهایت طرح ارائه شده  در. شوندقیدها عموما خود به دو دسته قیدهاي مساوي و قیدهاي نامساوي تقسیم می. اندریاضی بیان شده
اي و در مسائل مهندسی، نیز نامهتواند شامل قیود آیینقیود طراحی می. اي باشد که همه قیدهاي طراحی را ارضا کندباید به گونه

-قیود طراحی مسئله در دو دسته قیود رفتاري و هندسی معرفی می. باشندقیود اجرایی باشد و اغلب از نوع قیدهاي نامساوي می
این قیود در قالب مودگسیختگی و . باشدقیود رفتاري، در واقع وابسته به رفتار دیوار حائل بتنی در برابر نیروهاي وارده می. ندشو

 :برطبق رابطه زیر تعریف می شوند

 
Gi(x) ≤ 0    i=1 , … , 10                                                                                                               )1(  

  

                                         
1Behavioral Constraints 
2Side Constraints 
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قیود رفتاري در واقع . باشدنشان دهنده قیود رفتاري مسئله می )1(جدول . معرف بردار متغیرهاي طراحی است xدر رابطه فوق 
بدین منظور الزم است ابتدا فشار خاك وابسته به خاکریز آن محاسبه . تند که باید رعایت شونداي هسنامههاي آیینمحدودیت

در  .گیرداین محاسبات در حالت فعال و با توجه به نوع مسئله و پارامترهاي ورودي، طبق رابطه کولمب یا رانکین صورت می. گردد
هاي کند تا تمام کنترلبرآورده نشوند، ابعاد دیوار به قدري تغییر می هاي فوقسازي، هر یک از کنترلصورتی که در فرآیند بهینه

هاي مذکور، احتیاج به برآورد فشار جانبی براي بررسی هر یک از کنترل. ذکر شده صورت پذیرد و شرایط قابل قبول حاصل گردد
تعریف شده، مربوط به کنترل مسائل سایر قیود رفتاري . گیردخاك است که محاسبات آن براساس مطالب ذکر شده، انجام می

می ]6و5[عالوه بر قیود مذکور، متغیرهاي طراحی داراي مقادیر حداقل و حداکثر کاربردي طبق پیشنهاد مراجع  .اي استسازه
با توجه به محدودیت یکه تعریف قیود مرزي بر فضاي جستجو اعمالی کند، در این  .اندنشان داده شده )2(که در جدول باشند

. ژوهش به منظور افزایش دامنه جستجو و احتمالی افتن نقاط جدید، از مرزهاي فوقانی پارامترهاي هندسی صرفنظر شده استپ
نسبت میلگرد  ρmaxنسبت میلگرد حداقل مورد نیاز و  ρminمعرف ارتفاع تیغه دیوار حائل ،  H2،  )2(الزم به ذکر است در جدول 

معادل پوشش بتن روي میلگردها به اضافه نصف قطر  coverهمچنین . باشدر حائل بتنی میحداکثر قابل استفاده در ساخت دیوا
هاي مربوط در میان قیود رفتاري، کنترل .باشدهاي مختلف دیوار، پنجه و پاشنه میمیلگردهاي مورد استفاده در طراحی قسمت

از هاي فشاري موجود سیون و همچنین عدم تجاوز تنشبه پایداري دیوار در برابر لغزش و واژگونی، عدم ایجاد کشش در فوندا
  .گردندي این بخش تشریح میگیرند که در ادامهارمیهاي ژئوتکنیکی قرکنترل ظرفیت باربري مجاز خاك در گروه

  
  پایداري دیوار در برابر واژگونیکنترل  -2-3-1
  

هاي محرك در برابر واژگونی باید بزرگتر از مجموع ممان هاي مقاوممجموع ممان ،کنترل پایداري دیوار در برابر واژگونیجهت 
  :بندي نمودي زیر فرمولتوان مطابق رابطهاین قید را می .واژگونی باشند

   
-MR + SFo × MO ≤ 0                                                                                                                                  )2(  

 SFoهاي محرك واژگونی و مجموع تمام ممان MOهاي مقاوم در برابر واژگونی، مجموع تمام ممان MRدر این رابطه که 
 .ضریب اطمینان مورد انتظار در برابر واژگونی است

  
   ترل پایداري دیوار در برابر لغزشکن -2-3-2
  

العملهاي قائم موثر بر پایه فونداسیون باید بزرگتر از مجموع عکسالعملمجموع عکس لغزش،کنترل پایداري دیوار در برابر جهت 
  :بندي نمودي زیر فرمولتوان مطابق رابطهاین قید را می .هاي افقی موثر بر پایه فونداسیون باشند

 
−Nb + SFs × Hb ≤ 0                                                                                                                    )3(  

هاي افقی موثر بر پایه العملمجموع عکس Hbهاي قائم موثر بر پایه فونداسیون، العملمجموع عکس Nbدر رابطه زیر، که 
 .ضریب اطمینان در برابر لغزش است SFs ضریب اصطکاك خاك و پایه که در اینجا برابر یک در نظر گرفته ایم و μفونداسیون، 

  
  یت باربري خاكکنترل ظرف -2-3-3
  

برداري فشاري موجود در زیر فونداسیون کمتر از تنش مجاز خاك در شرایط بهرههاي تنش ظرفیت باربري خاك،کنترل جهت 
  :بندي نمودي زیر فرمولتوان مطابق رابطهاین قید را می. باشند

  
− qall + max │σ│ ≤ 0                                                                                                                   )4(  
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همچنین به منظور کنترل عدم ایجاد . تنش موجود برروي خاك است σنشان دهنده ظرفیت مجاز خاك و  σallدر رابطه زیر که 
کشش در فونداسیون الزم است، برآیند نیروهاي وارد بر فونداسیون در ناحیه یک سوم میانی پایه قرارگیرد و در واقع خروج از 

  .مرکزیت برآیند نیروهاي وارد بر فونداسیون نسبت به مرکز آن بیش از کشش معرض پایه نباشد
  

  سازي دیوارهاي حائل بتنیقیود رفتاري مسئله بهینه -1جدول
  قیود نامساوي  مودهاي گسیختگی قیود نامساوي مودهاي گسیختگی
 G6(x)  ظرفیت باربري G1(x)  ظرفیت برشی تیغه
 G7(x)  ظرفیت برشی پنجه G2(x)  ظرفیت خمشی تیغه

 G8(x)  ظرفیت خمشی پنجه G3(x)  پایداري واژگونی
 G9(x)  ظرفیت برشی پاشنه G4(x)  لغزشیپایداري 

 G10(x)  ظرفیت خمشی پاشنه G5(x)  عدم ایجاد کشش در پایه
  

  سازي دیوارهاي حائل بتنیقیود مرزي مسئله بهینه-2جدول
  

  
  
  
  
  
  
  

  مرزهاي تحتانی  مرزهاي فوقانی
∞ x1min=(0.4/3)*H2 
∞  x2min=0.1*H2  
∞  x3min=(0.5/3)*H2  
∞  x4min=0.1*H2  

X5max=ρmax *(x4-cov) X5min=ρmin*(x4-cover)  
-  X6min=0.1  
-  X7min=0.35*(x6/fy)  

X8max=ρmax*(x4-cover) X8min=ρmin*(x4-cover) 
-  X9min=0.1  
-  X10min=35*(x9/fy)  

X11max=ρmax*(x2-cover) X11min=ρmin*(x2-cover) 
-  X12min=0.1 
-  X13min=0.35*(x12/fy) 

X14max= ρmax*(x2-cover) X14min=ρmin*(x2-cover) 
-  X15min=0.1 
-  X16min=0.35*(x15/fy) 

X17max=ρmax*(x2-cover) X17min=ρmin*(x2-cover)  
-  X18min=0.1  
-  X19min=0.35*(x18/fy)  
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  بهینه طراحی الگوریتم.    3
 

  ]:7[نمود خالصه زیر رابطۀ در توانمی را مقید سازيبهینه مسئله یک کلی صورت
  

Minimize f(x) 
Subject to:     hi(x)=0     i= 1 , … , n 

Gi(x) ≤ 0    i= n+1,n+2 , … , m 
x1≤ x ≤ xu  

 
 کمینه براي شودمی انجام سازيبهینه در که کارهایی تمامی و است هدف تابع  F(x). باشدمی طراحی متغیرهاي xآن  در که

 مساوي قیود طراحی مسائل عمدة در. دندهمی نشان را نامساوي و مساوي قیود G(x)و  h(x)توابع . باشدتابع می این کردن
 و قیود تعداد نظر از مسئله اندازه به تنها نه مسئله این دقیق و موثر حل .شوندتعریف می نامساوي قیود فقط و ندارند وجود

 به مسئله تبدیل کلی هدف مقید سازيبهینه در. بستگی دارد نیز قیود و هدف تابع ویژگی به بلکه دارد بستگی طراحی متغیرهاي
 هايروش انواع ویژگی یک. بکار رود تکراري یندآفر یک اساس عنوان به تواندمی آن حل که باشدمی آسانتر فرعی مسئله یک

ا ی نزدیک مرز قیدهاي مورد در جریمه تابع یک از استفاده با که باشدمی پایه نامقید مسئله یک به مقید مسئله تبدیل قدیمی
 مقید مسئله به نهایت در که نامقید مسئله چندین متوالی حل با مقید مسئله روش این در. آیدمی بدست شده نقض قیدهاي

 KTمعادالت  حل بر که هاییروش و شوندمی گرفته نظر در ناموثر نسبتا امروزه هاییچنین روش. گرددمی حل شودمی همگرا
 شبه هايروش جمله از غیرخطی ریزي برنامه هايالگوریتم از بسیاري اساس KTمعادالت . اندشده آنها جایگزین دارند، تاکید

هاي روش به عمدتا و کنندمی تضمین را دوم همگرایی درجه اطالعات بکاربردن با هاروش این. دهدمی تشکیل را مقید نیوتنی
SQP روش  اصلی تکرار هر در .است شده گرفته بکار نظر مورد طراحی مسئله حل براي روش این حاضر، تحقیق در. موسومند
SQP براي تولید تقریب این سپس آیدمی بدست نیوتنی شبه بروزآورنده روش یک از استفاده با الگرانژ تابع هسیان از تقریبی 

  .]7[رود کارمی به باشد،می خطی جستجوي براي جهتی یافتن آن از هدف که QPمسئله  زیر یک
  
  مثال عددي -4
  

این مثال شامل . شودي دیوارهاي حائل، یک مثال عددي ارائه میجهت نشان دادن کارآیی روش پیشنهادي در طراحی بهینه
ظرفیت باربري مجاز خاك در . کندایستادگی می مشخصاي است که در برابر خاکریز با چگالی سازي دیوار حائل بتنی طرهبهینه
 شده برابر یک در نظر گرفته )μ(و ضریب اصطکاك بین خاك و بتن  kN /m3 180سطح خاك معادل نقطه ترین پایینعمق 
به منظور کنترل  تحقیقالزم به ذکر است در این . ]2[خالصه شده است  )3(مسئله در جدول  پارامترهاي مربوط بهسایر و  .است

همانگونه که عنوان شد،  .پایداري دیوار و تعیین نیروهاي جانبی وارد از طرف خاك به دیوار از تئوري رانکین استفاده شده است
سازي براي طراحی بهینه دیوار حائل بتنی  روش بهینه سازي مسئله فوق براساس کمینه کردن مقدار هزینه با استفاده ازبهینه
  .گیردصورت می)  SQP(ریزي درجه دوم متوالی  روش برنامهاي  از طره
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  پارامترهاي طراحی -3جدول
  مقدار  عالمت  واحد  پارامترهاي ورودي  مقدار  عالمت  واحد  پارامترهاي ورودي

  kN /m3  γC  24  وزن واحد حجم بتن  m  H  5/5  ارتفاع تیغه
مقاومت تسلیم میلگردهاي 

خاکزیر چسبندگی   Mpa  fy  140  تسلیح
  kPa  C  125  فونداسیون

عمق خاك در جلوي   Mpa  fc  5  مقاومت فشاري بتن
  M  D  0  دیوار

  kg  Cs  4/0/$  هزینه واحد فوالد تسلیح  cm  dc  7  پوشش بتن روي میلگردها
  m3  Cc  40/$  هزینه واحد بتن مصرفی  Degree  α  0  شیب خاکریز پشت دیوار
زاویه اصطکاك داخلی 

  kN /m2  σall  180  ظرفیت مجاز خاك  Degree  φ  30  خاکریز پشت دیوار

زاویه اصطکاك داخلی 
ضریب اصطکاك بین   Degree  φ'  0  خاکزیر فونداسیون

  Μ  4/0  -  بتن و خاك

زاویه سطح مجاور خاك 
وزن واحد حجم فوالد   Degree  θ  0  تیغه

  kN /m3  Wst  7850  تسلیح

وزن واحد حجم خاکریز 
در ضریب اطمینان   kN /m3  γS  16  پشت دیوار

  SFo  2  -  مقابل واژگونی

وزن واحد حجم خاکزیر 
ضریب اطمینان در   kN /m3  γs'  5/18  فونداسیون

  SFs  5/1  -  مقابل لغزش

  
به عالوه این جدول نشان دهنده مقادیر مربوط به وزن میلگرد و . ارائه شده است )4(مقادیر بهینه مربوط به تابع هزینه در جدول 

  .حجم بتن مورد نیاز در مقطع بهینه و همچنین مقدار تابع جریمه هر یک از توابع به ازاي مقادیر بهینه متغیرهاي طراحی است
  

  مقادیر بهینه مربوط به توابع هزینه ووزن  -4جدول

پیشنهادي هزینه روش   تابع هدف
 ]2[هزینه  تحقیق

  m371/268  $/m18/313/$  مقدار هزینه حداقل
  0005/0  0000001867/0  مقدار جریمه
  75/308  4/188  وزن فوالد
  74/4  64/4  حجم بتن

  
مقایسه ) 4(نیز انجام شده که نتایج آن با نتایج حاصل از روش پیشنهادي در جدول ] 2[حل مثال عددي ارائه شده در مرجع 

دالر در متر و هزینه طرح بهینه  371/268دهند هزینه طرح بهینه در روش پیشنهادي همانطور که نتایج نشان می. استشده 
شود که هزینه طرح بهینه روش پیشنهادي به میزان مشاهده می. باشددالر بر متر می 18/313برابر ] 2[بدست آمده در مرجع 

هاي دیوار این موضوع مزیت روش پیشنهادي را در حداقل سازي هزینه .تر استکم] 2[درصد از هزینه طرح بهینه مرجع  3/14
  .دهدهاي نشان میحائل، نسبت به سایر روش

بعد از هفت سیکل همگرا شده  شود طراحیهمانطور مشاهده می. نشان داده شده است همگرایی تابع هدف  )2(در شکل شماره 
یابد تا در سیکل هفتم به همگرایی کاهش می اما از سیکل دوم  به بعد نرخ استسریع  تابع هدف در چرخه اول کاهش .است

این موضوع نشان دهنده کارایی . شودچرخه طراحی همگرا می 7شود که روش پیشنهادي تنها در مالحظه می. رسدمطلوب می
  .باشدسازي مورد استفاده در تحقیق میالگوریتم بهینه
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  طراحی هايچرخه در هدف تابع نمودارتغییرات  - 2شکل 

  
همانطور  .شده استهاي مختلف نشان داده سازي در چرخهیند بهینهقیدها در طول فرآشدگی نقض )3(در نمودار شکل شماره 

اندکه نشانگر این موضوع است که الگوریتم بکار رفته در تحقیق توانایی رفع که قابل مشاهده است هیچ کدام از قیدها نقض نشده
  .دارد در طرح نهایی ها راشدگینقض

  
  طراحی هايچرخه در قیود شدگی نقض مقدارحداکثر تغییرات -3شکل 

  گیرينتیجه -5
 

روش سازي توسعه داده شد بدین منظور از اي بر اساس اصول بهینهدراین مقاله، یک روش براي طراحی دیوارهاي حائل بتنی طره
در هرچرخه ابتدا ابعاد پی و دیوار بر اساس . براي حل مسئله طراحی استفاده گردید)  SQP(ریزي درجه دوم متوالی  برنامه

یابد ها تا زمانی ادامه میشود واین چرخهکنند و مقدار فوالد وبتن مورد نیاز در آن چرخه تعیین میکاهش هزینه ساخت تغییر می
تواند ضمن برآورد نمودن انواع روش پیشنهادي تحقیق میبا ارائه یک مثال عددي نشان داده شدکه . تا همگرایی حاصل شود

همچنین نشان داده شد که روش پیشنهادي کارایی بیشتري در کاهش . ها را حداقل نمایدهاي طراحی دیوار، هزینهمحدودیت
  . ها داردها نسبت به سایر روشهزینه
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