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 چکیده

 روش یك ئهارا ،حاضر هشوپژ از فهد. ستا آن طختالا حطر ،یابد تغییر باید که شاخصها ساسیترینا از یکی ،بتن هنبوا و بهینه تولید رمنظو به
 و یكرتئو تمطالعا یمبنا بر تحقیق ینا ینکهاتوجــه بــه  اب.  میباشد زیبهینهسا لصوا از دهستفاا با بــا   مقاومــتبــا  بتن طختالا حطر ایبر جدید

مبنای کاربردی تری دارد بدین منظور ابتدا مدل بهینه سازی طـرح  انیرا در بتن ساخت یطاشر شتندا نظر در با و طرح اختالط آزمایشگاهی است 
ــــتن   حطر زی،بهینهسا یتمرلگوا یك از دهستفاا با سپس. باشد هشد ظلحا آن در مایشگاهیآز نتایج تاثیر که تیرصو به د،میشو تعریفاخــــتالط ب

 .ستا دارا گیدسا به را مسائل سایر ایبر تعمیم قابلیت ،یافته توسعه لمد. یدآمی بدست نظر ردمو متومقا با بتن ایبر بهینه طختالا

 با مقاومت با  بتن اختالط،طرح  سازی، بهینه کلمات کلیدی:
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Abstract 

In order to optimized and mass production of concrete, one of the most basic indexes which should change is concrete 
mix design. The aim of current study is proposing a new approach for high strength concrete mix design using 
optimization principles. Considering the theoretical studies and experimental mix design and also more practical in 
Iran, at the beginning the optimized model of concrete mix design id defined somehow it predict the effects of 
experimental results. Afterward, using an optimization algorithm, the mix design for given strength of concrete is 
achieved. In case of legitimate changes in model assumptions, the developed model assumptions, the developed model 
is able to distribute for the other problem easily.  

Keywords: optimization, Mix design, High strength concrete. 

 

 

  مقدمه_1

 یسرمایهها یتودمحد حالیکه در ،ستا یشافزا به رو مسکونی لمعمو یهانساختما در حتی ،هازهسا در بتن از دهستفاا و تولید حجم وزهمرا   
و  تولید هزینه کاهش قابلیت جمله از نگوناگو یهاهیدگاد از زهایسا مصالح یگرد به نسبت بتن لبتها. ستا آورده دجوو به را هاییژو یطاشر دموجو

  عموضو ینا به متخصصین تمایل و پرمقاومـت بتن از بهینه دهستفاا و تولید روی بر تحقیق همیتا سبب رمذکو  یلد.  دارد افزایش مقاومت مزیـت
 هزینه البته این کـاهش باشد موثر ربسیا ندامیتو آن تولید یهزینهها از ندکیا حتی کاهش بتن هنبوا نیمه و هنبوا تولید گرفتن نظر در با. ستا هشد

ــا   ــت ب ــا مقاوم ــتن ب  تمطالعا جمله از.    نشوند منفی اتتغییر رچاد ریفشا متومقا هیژو به تخصوصیا یگرد که دگیر منجاا تیرصو به بایددر ب
در پژوهشی هزینه بتن با مقاومت معمولی را بـا اسـتفاده  2002 لسا در او. ستا نشراهمکا و یه دهگستر تتحقیقا بهینه طختالا حطر ایبر گذشته

 و زیسالمد (ژولما) حدوا دو و دکر زیبطهسارا زیبهینهسا مسئله رتصو به را طختالا حطر ابتدا وی .[ 1از الگوریتم ژنتیك مینیمم کرده اسـت  
 و نکانو.دنمو حل نتیكژ یتمرلگوا و دو جهدر برنامهنویسی پایه بر زیبهینهسا( ژولما) حدوا از دهستفاا با را مسئله سپس. داد تشکیل را بهینهیابی

 محاسبه ایبر بتن طختالا حطر روش یك زیسا بهینه مفاهیم پایه بر نهاآ [ 2  ندآورد بدست را بتن بهینه طختالا نسبت 2002 لسا در نیز تیرمو
 شد گرفته نظر در طختالا حطر اءجزا به نبعشااتو بستگیوا توسط بتن متومقا و ییراکا ضعیتو نهاآ تحقیق در. ندداد ئهارا هزینه کمترین با بتن
شد آنها یك برنامه کامپیوتری با  گرفته نظر در ینهبنددا ایبر را ودهایمحد ها نهدا سایز وتمتفا یردمقا دنبو لقبو قابل از نطمیناا همچنین برای.

ــام   دنکر ضافها یا تفرضیا  حصالا قابلیت ه،شد ئهارا برنامه. نددنمو ئهارا بتن طختالا حطر زیبهینهسا منجاا و مسئله زیبطهسارا ایبر   compن
ـــك   و سیارما لمثا انعنو به. ستا هشهاوپژ ینا با ساسیا یهاوتتفا دارای لبتها زهحو ینا در تتحقیقا یگرد. شتدا را جدید دقیو ـــارانش ی همک

بهینـه سـازی  2002اوزبای و همکارانش در سال  .[ 2آزمایش اختالط آماری  برای بهینه نمودن مقادیر طرح اختالط بتن با مقاومت با  ارائه دادند 
سـبت هـا را بـر روی میزان و اثر هر یـك از نچند هدفه را برای بتن ها با مقاومت با  با استفاده از روش تاگوچی انجام دادند آنها در یك رتبه بندی 

بـا اسـتفاده از روش منحنـی هـای هـم  2002سمی در سال .. مورلی و کند[4 بتن خودتراکم با مقاومت با  در حالت تازه و سخت شده نشان دادند



 
ی تجربـی را پاسخ طرح اختالط بتن های خودتراکم با مقاومت با  را مورد مطالعه قرار دادند  با استفاده از این روش، در ایـن مطالعـه آنهـا برنامـه ا

 [.5ارائه دادند  جز اصلی  4برای بهینه سازی 

ابتـدا یـك مـدل رح اختالط بتن با مقاومت با   با استفاده از اصول علم بهینه سازی می باشد. به ایـن منظـور هدف از تحقیق حاضر بهینه کردن ط
بهینه سازی برای طرح اختالط بتن پرمقاومت توسعه داده میشود که در آن تابع هدف، هزینه ساخت یك متر مکعـب بـتن و قیـود طراحـی شـامل 

ودیت ها بر اساس آیین نامه می باشد.سپس یك روش موثر برای حل مسئله طرح اختالط ارئه می گردد روزه طرح و سایر محد  22کنترل مقاومت 
جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی ،طرح اختالط بهینه برای یك نمونه کاربردی انجام شده و نتـایج حاصـل از آن بـا نتـایج حاصـل از روش 

 سنتی مقایسه می شود.

 

 طرح اختالط بتن پرمقاومت  کالسیکروش _2
 مراحل طرح اختالط بتن با مقاومت با  به روش کالسیك معمو  شامل مراحل زیر می باشد:   

:تعیین حداقل خمیـر مـواد سـیمانی 2گام W/SF+Pو آب به مواد سیمانی   SF/Cبه سیمان  )پوزو ن(: انتخاب نسبت حجمی میکرو سیلیس1گام
  :محاسـبه حجـم مـالت بـدون هـوا5گـام SPمقدار هـوا و مقـدار فـوو روان کننـده  :4گام  )درشت دانه(ماسه کوارتز : تعیین حجم 2گام مورد نیاز

  :تعیـین حجـم فـوو روان کننـده2گـام  :تعیـین حجـم آب2گـام  )ریزدانـه( :تعیـین حجـم پـودر کـوارتز7گام  :محاسبه حجم خمیر بدن هوا2گام
 :محاسبه جرم مصالح با ضرب نمودن حجم در جرم حجمی12گام میکروسیلیس:تعیین حجم 11گام :تعیین حجم سیمان10گام

 

 مدل بهینه سازی طرح اختالط_3
با این تعریف یك هدف از بهینه سازی یافتن مقادیر بهینه پارامترهای مهم طراحی برای حداقل یا حداکثر کردن یك تابع هدف تحت قیود طراحی می باشد    

 ت استاندارد می توان مطابق روابط زیر فرموله نمود:مسیله بهینه سازی را در حال

Min f(x) 

Subject to gi(x)≤0 , i=1……….m 

Subject to hi(x)=0 , i=1………..n 

 به ترتیب تعداد قیود طراحی مساوی و نا مساوی است  m nالبع هدف و   fبردار طراحی  Xکه در آن 

 

متغییرهای طراحی _3-1  



 
به پارامترهای که برای طراحی یك سیستم انتخاب میشوند متغییرهای طراحی میگویند اولین قدم مهم در رابطه سازی مطلوب یك مسئله بهینه    

سازی مشخص کردن متغییرهای طراحی است اگر متغییرهای مناسب انتخاب نشوند رابطه سازی یا اشتباه و یا غیر ممکـن اسـت در مرحلـه اولیـه 
گیرند و تمامی متغییرهای طراحی باید تـا حـد امکـان از تمام گزینه ها برای مشخص کردن متغییرهای طراحی باید مورد مطالعه قرار  رابطه سازی

لح سنگی درشـت و ریـز هم مستقل باشد با توجه به اینکه در طرح اختالط بتن پرمقاومت تعیین مقادیر آب .فوو روان کننده .سیمان .پوزو ن .مصا
 تامین خصوصیات مکانیکی بتن مورد نیاز است دانه برای

 : متغییرهای طراحی به صورت زیر انتخاب میشود در تحقیق حاضر

 (X4) کوارتز( جرم سنگدانه درشت )ماسه(X2)(کوارتز پودر) ریز سنگدانه جرم(X2)( میکروسیلیس) پوزو ن جرم (X1)مقادیر جرم سیمان 

 انتخاب میشوند.به عنوان متغییر طراحی  (X5) حجم آب

 

 تابع هدف_3-2
چنین ادعایی باید معیاری داشت تا طرح های برای یك سیستم طرح های بسیاری قابل قبول هستند که بعضی از آن ها از بقیه بهترند . برای   

عنی مختلف را با هم مقایسه کرد معیار باید یك  تابع اسکالر باشد که مقدار عددی آن را بتوان با مشخص کردن متغییر های طراحی بدست آورد ی
 باید تابعی از متغییر های طراحی باشد 

 ه عنوان تابع هدف در نظر گرفته میشود که به صورت زیر قابل تعریف است:در این تحقیق هزینه ساخت یك متر مکعب بتن پرمقاومت ب

Min COST =C1X1 + C2X2 + C3X3 +C4X4 + C5X5   (1) 

 که در این رابطه 

C1  وگرم سیمان مصرفیقیمت یك کیل- C2  پوزو ن کیلوگرم یك قیمت- C3 کوارتز پودر کیلوگرم یك قیمت- C4  ماسه کیلوگرم یك قیمت 
 مصرفی آب کیلوگرم یك قیمت C5 -کوارتز

Ci  روز و شرایط اقتصادی بر اساس قیمت 

 

 قیود طراحی _3-3
 نظر در لمد ایبر حیاطر دقیو انعنو به را هنددمی ارقر تاثیر تحت را حطر که یتهاییودمحد ز،نیا رتصو در ،مسئله یك لمد تعریف رمنظو به   

 .    کنند ضاار را هشد تعریف دقیو تمامی ،حیاطر یمتغیرها که میباشد لقبو قابل مانیز حطر پاسخ. میگیرند



 
روزه مورد انتظـار بـرای بـتن حاصـل،وزن مخصـو   22مقادیری )از جمله مقاومت  ACIدر طرح اختالط بتن بر اساس روش پیشنهادی آیین نامه 
از این جمله اند. طراح در انتخاب برخی از آنها مجبـور بـه قبـول  ، بزرگترین بعد درشت دانهظاهری )چگالی( سیمان و سنگدانه ، مدول نرمی ماسه 

ــــــــــدار   ایبر انمیتو نکته ینا از. شوند بنتخاا ضفر پیش انعنو به). ستا رختیاا ودهمحد بر بنتخاا در احطر دارای یگرد بعضی در و ارمقدمق
 خاصی فهد به نسیدر ایبر تا داد زهجاا و گرفت نظر در متغیر زمجا ودهمحد در را تفرضیا آن یعنی د،کر دهستفاا زیبهینهسا مسئله هیدشکل

 به که ستا بتن صلیا اءجزا یردمقا آوردن بدست طختالا حطر هر فهد.  ستا ثابت نشاارمقد تفرضیا بقیه که حالی در یابند را ارمقد بهترین
 می تغییر فهد تابع متغیر رچها آن یبرمبنا و هشد گرفته شتدر بعد گترینربز. هستند تفرضیا ینا تغییر تاثیر تحت مستقیما مشخص رتصو
 سالمپا ارمقد و نهداشتدر بعد گترینربز به توجه با ابتدا. کنند نظر در صلیا متغیر انعنو به نیز هشوپژ ینا در و ستا بنتخاا قابل غلبا نهدا
 متومقا قید دمیشو لعماا لمد به که یقید لیناو:    دمیشو نتیجه نکته دو مرحله ینا از. یدآمی بدست بتن حجم حدوا در آب ارمقد هشد ضفر
 دیجاا به زنیا قید ینا لعماا رمنظو به. باشد زم  مشخصه متومقا دارای بهینه حالت در هشد محاسبه طختالا حطر میکند تضمین که ستا ریفشا
 یرز شکل به کلی رتصو به ماا شد هداخو نبیا مهادا در بطهرا ینا محاسبه هنحو. میباشد حیاطر یمتغیرها و نظر ردمو ریفشا متومقا بین بطهرا
  تسا

اولین قیدی که به مدل اعمال می شود قید مقاومت فشاری است که تضمین می کند طرح اختالط محاسبه شـده در حالـت بهینـه دارای مقاومـت 
ظر و متغیرهای طراحی مـی باشـد. نحـوه محاسـبه ایـن به ایجاد رابطه بین مقاومت فشاری مورد نمشخصه  زم باشد. به منظور اعمال این قید نیاز 

 رابطه در ادامه بیان خواهد شد اما به صورت کلی به شکل زیر است. 

  . g 1   روزه 22محدودیت کنترل مقاومت فشاری 

)2(  fc-≤ c︡¯f - = 1g  

 روزه مورد انتظار برای بتن  22مقاومت فشاری  fcو  مایشگاهیآز نتایج از هشد داده ازشبر بطهرا f¯c   بطهرا ینا در

 نسبت ینا. مینماید تعیین را نسیما به آب نسبت کثراحد ،ها نمونه ایبر زم  ییرآکا و متومقا جنبه دوهر گرفتن نظر در با [2 نامه یینآ ینا
دمیشو لکنتر یرز قید توسط   

)2(  0≤  1XB-5= X 2g  

 حداکثر نسبت آب به سیمان است که با توجه به مقاومت مورد نیاز از آیین نامه بدست می آید. Bکه در این رابطه ضریب  

قابل برداشت است که از دو قید زیر برای پوشش حداقل و حداکثر این مقدار  aci    همچنین محدوده وزن مخصو  بتن تازه نیز از آیین نامه 
 استفاده می کنیم

C≤  6+x5+x4+x3+x2+x1= x 3g 

)4(                       D-≤  6x-5x-4x-3x-2x-1x-=  4g 

   [2 نامه آیین اساس بر مخصو  حداقل وزن مقدار  Dو [ 2 مقدار حداکثر وزن مخصو  بر اساس آیین نامه  Cکه 



 
 .   ستا هشد گرفته نظر در حیاطر قید یك انعنو به ،ییاجرا ظلحا از حیاطر یمتغیرها از امکد هر ارمقد یتودمحد د،قیو ینا بر وهعال

 

)5( U
iX≤  iX≤  L

i= X 5g 

U ستا هشد داده ننشا که نهمچنا
iX  و با  انکرL

iX  تعیین میکند   را حیاطر یمتغیرها از یك هر پایین انکر 

طراحی هستند که پیشتر برازش شد توابع صریحی از متغییر های  1 رهشما قید یستثناا به طختالا حطر دقیو تمامی دمیشو مالحظه که رهمانطو
که به منظور ارائه یك الگوریتم موثر بهینه یابی برای مسئله طرح اختالط بتن   و با معلوم بودن ضرایب بکار رفته در آنها به سادگی تعیین میشود.

 نبز یك رابطه صریح استخراج خواهد شد. 1در تحقیق حاضر برای قید 

 

 فرمولبندی قید مقاومت فشاری بتن_3-3-1
 را بدست می آوریم: f¯cرابطه برازش شده   spssکه در اختیار داریم و با استفاده از نرم افزار  [11 از داده های آزمایشگاهی با استفاده

 

)6( 49.0=2R 2249020+ 0X 492. 6+ 3X 491. 0- 2X 49400+ 1X 49112-c= ¯f 

 

موجود در این خالصه شده است. نتایج  1مقدار خطای حاصل از معادله فوو در تخمین مقاومت فشاری هر طرح اختالط محاسبه و در جدول 
 .جدول نشان میدهد 

 

 اطالعات نمونه های مرجع و مقدار خطای رابطه برازش شده-1جدول

 M1 M2 M3 M0 M0 M6 M0 M8 M.  M14  M11  M12  M13  M10  M10  

 X1  (Kg/m3) 400 380 360 340 320 500 475 450 425 400 600 570 540 510 480 سیمان

 X2 میکروسیلیس
(Kg/m3) 

0 20 40 60 80 0 25 50 75 100 0 30 60 00 120 

 X3 (Kg/m3) 718 712 705 608 712 663 653 645 637 627 503 583 573 563 553 ریزدانه

نهدرشت دا X0 
( Kg/m3) 

1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138 

 X0 (Kg/m3) 172 172 172 172 172 162 162 162 162 162 155 155 155 155 155 آب

روز  82 مقاومت   

(Mpa) 

7557 8255 8052 8453 7054 8557 0050 102 0550 8857 0553 10253 115 11752 10850 



 
 مقاومت فشاری معادله
 (Mpa)   برازش شده

85510 00511 05523 100535 101527 81586 88551 045761 101501 107565 82538 80506 07554 105512 112570 

 0540 75612 65031 16505 215072 35835 2530 75230 55112 18505 12501 12533 17545 12507 35803 (Mpa) خطا

 

 

 آب به سیمان تتعیین مقدار حداکثر نسب_3-3-2
ـــه . مینماید تعیین را نسیما به آب نسبت کثراحد ،ها نمونه ایبر زم  ییرآکا و متومقا جنبه دوهر گرفتن نظر در با نامه یینآ ینا   ـــا توجـــه ب ب

 ردمو متومقا به توجه با که ستا نسیما به آب نسبت کثراحد( که میتوان نسبت های آب به سیمان در بتن با مقاومت با  را تعیین کـرد 2جدول)
 است. B=0.5تعیین میگردد که حداکثر در نظرگرفته شده این مقدار  نظر

 

 

 

 [6]حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن پر مقاومت-2جدول

 

 



 

 

 

 . مطالعه عددی 4

 مگاپاسکال  05. طرح اختالط بهینه برای مقاومت 4-1

زینه هر کیلـوگرم شـن برابـر ه تومان 55هر کیلوگرم پزو ن برابر  هزینه تومان 110در این مثال فرض می شود که قیمت هرکیلوگرم سیمان برابر 
 مگا پاسکال ، مقدار حداکثر 50روزه مساوی با  22مقاومت فشاری در نظر گرفته می شود ،  تومان1قیمت آب نیز  15کیلوگرم ماسه و هر تومان 10

 کیلوگرم بر متر مکعب است 2220کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقدار وزن مخصو  برابر  2445وزن مخصو   

 

 

 دمیشو حاصل یرز حشر به زیبهینهسا مسئله یفرمولبند ،

  

5+ X 4X 15+ 3X 10+ 2X 55+  1X 110Minimize cost =  

s.t: 

g1= -f︡c ≤ -50  

0≤ 1X055-5= X2g 

2445≤ 5+X4+X3+X2+X1X= 3g 

2280-≤ 5X-4X-3X-2X-1X-= 4g 

560≤ 1X≤ 300= 5g 

1184≤4X≤736= 6g 

5,X3,X2X≤0 

 

 

 



 

 

 

 مگاپاسکال  155. طرح اختالط بهینه برای مقاومت 4-2

 

 دمیشو حاصل یرز حشر به مگاپاسکال 100برای مقاومت  زیبهینهسا مسئله یفرمولبند

  

5+ X 4X 15+ 3X 10+ 2X 55+  1X 110Minimize cost =  

s.t: 

g1= -f︡c ≤ -100  

0≤ 1X055-5= X2g 

2445≤ 5+X4+X3+X2+X1= X3g 

2280-≤ 5X-4X-3X-2X-1X-= 4g 

560≤ 1X≤ 300= 5g 

1184≤4X≤736= 6g 

5,X3,X2X≤0 

( به عنوان طرح بهینه محاسبه شدند. قیود فعال، یعنی قیودی که به 2نتایج مطابق با جدول ) پس از حل مدل بهینه سازی به روش سیمپلکس 
 ارضا شده اند،نیز ذکر شده است.صورت مساوی 

 

 

 

 

 

 



 
 نتایج نهایی بهینه سازی-3جدول

 

است  ( نشان داده شده1آن در شکل) تایجپس از بهینه کردن طرح اختالط ، هزینه بدست آمده از طرح اختالط بهینه را با مدل های سنتی مقایسه کرده که ن
ی روش همانطور که مشاهده میشود هزینه مربوط به هر دو طرح اختالط بهینه کمتر از هزینه طرح اختالط های روش کالسیك می باشد این موضوع کارای

 پیشنهادی تحقیق را در حداقل نمودن هزینه ساختار بتن با مقاومت با  را نشان می دهد.
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 C سیمان مقاومت مورد نظر

kg/m3 
 

 میکروسیلیس

kg/m3 
 پودر کوارتز

kg/m3 
 ماسه کوارتز

kg/m3 
   آب

kg/m3 
مقاومت 

 طرح

Mpa 

 قیود فعال )تومان( هزینه

04  Mpa 300 0 03658731 75851260 105 50 63835563 g1. g4 

144Mpa 300 0 6835066 10115038 105 100 65104567 g1. g4 



 
و بهینه شده نمودار هزینه مدل کالسیک -1شکل  

 

     ی.نتیجهگیر0
با مقاومت با   بتن طختالا حطر ایبر جدید روش یك و گرفت ارسی قرربر ردمو یجدید هیدگاد بامقاومت با  با  بتن طختالا حطر تحقیق ینا در  
 بهینه مسئله یك رتصو به بتن طختالا حطر ابتدا رمنظو ینابه . شد داده توسعه مایشگاهیآز نتایج از دهستفاا با و زیسا بهینه لصوا سساابر
 که حالی در حجم حدوا یك تقریبا طمخلو ایبر بتن صلیا اءجزا هزینه کاهش  یردمقا شامل حیاطر متغیر آن از فهد که شد فرموله زیسا
 هزینه زیبهینهسا فهد تابع و شدند گرفنه نظر در و  نهدایزر و نهداشتپوزو ن در ن،سیما آب، نیوز دبو ،کند تامین را مشخصی ریفشا متومقا

 حیاطر دقیو انعنو به که نددبو ئیاجرا و صیمشخ متومقا شامل هشد گرفته نظر در حیاطر ییتهاودمحد.  شد تعریف بتن مکعب متر یك ساخت
 نتایج سساا بر ،حیاطر یها بطهرا ری،فشا متومقا قید زیصریحسا جهت. شدند زیساوزنی بهینه  ،حجمی دقیو ،میشود بهینه لمد وارد
 نتایج ط،ختالا حطر مسئله حل ایبر زیبهینهسا یتمرلگوا یگیرربکا با مگا پاسکال 100و  50 ریفشا متومقا ایبر ای یددگر اجستخرا مایشگاهیآز
 رتصو به انمیتو را نمونه متومقا به نسیدر ایبر بتن ههندد تشکیل اءجزا هزینه که ندداد ننشا همدآ بدست نتایج ایبر بهینه طختالا حطر
 . داد کاهش یموثر
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