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Abstract
To optimize the cost of a reinforced concrete ribbed slab, the cross section area and the cost
of concrete and steel used in it should be reduced. To calculate the cross section area of
concrete and steel of concrete ribbed slab, six design variables are defined that are related to
slab thickness, bar diameter and ribs dimensions. To solve this optimization problem in this
paper, the colliding bodies optimization (CBO) algorithm is used. The CBO algorithm is a
new metaheuristic algorithm that it does not require input parameters and their adjusting and
requires less computational effort and time. In order to evaluate the effect of loading and
beam span parameters on the optimal cost of concrete slabs, three different cases are defined.
In each case, one loading state and four different beam spans are considered. In each state,
due to the change of input parameters, the optimal design problem is executed independently
and the value of the objective function and the corresponding value of the design variables
are determined. In this way, the sensitivity of the optimal cost of concrete slabs to the loading
and beam span parameters is analyzed. The results of this study Shows the effect of changes
in beam span on the cost of ribbed concrete slab is much greater than the effect of load
changes on the cost of slab. In other words, the least change in the objective function due to
changes in the length of the beam span in a certain loading case, has resulted in an increase
of about 100% in the objective function, but the effect of loading on changing the cost of
ribbed slab is much less.
Keywords: Metaheuristic Algorithm, Optimization, Reinforced Concrete, Structure Design,
Concrete Ribbed Slab Cost.
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چکیده

برای بهینهیابی هزینه یک دال بتن مسلح دندانههدار بایهد سهحح مطحهو ه هزینهه بهتن ه وهد د مفهرد شهده در ا را
کاهش داد .برای محاسبه سحح مطحو بتن ه ود د دال بتنی دندانههدار ،شهش مت یهر طراحهی تعریهف مهیشهدد کهه بها
ضخامت دال ،قحر میلگرد ه ابعاد دندانهههها مهرتبم مهیباشهد .بهرای حه ایهن مسهلله بهینههیهابی در ایهن مطالهه ا

الگدریتم بهینههیهابی اجسها برودردکننهده  )CBOاسهتااده مهیشهدد .الگهدریتم  CBOیهک الگهدریتم وراکاهشهی

جدید اسهت کهه بهه اهارامترههای هرهدی ه میهزا سها ی ا هها نیها نهدارد ه ته م محاسهباتی ه مها کمتهری را
میوداهد .به منظدر ار یابی تأثیر اارامترهای بارگهااری ه دهانهه تیهر بهر هزینهه بهینهه دالههای بتنهی ،سهه هضهعیت

مختلف تعریف میشدد .در هر هضعیت یک حالت بارگهااری ه چههار دهانهه تیهر متاهاه در نظهر گروتهه مهیشهدد .در

هر حالت با تدجه به ت ییر اارامترهای هرهدی مسهلله طراحهی بهینهه بهه طهدر مسهتط اجهرا مهیگهردد ه مطهدار تهابو

هدد ه مطدار متناظر مت یرهای طراحهی تعیهین مهیشهدد .بهه ایهن ترتیهب ،حساسهیت هزینهه بهینهه دالههای بتنهی
نسبت به اارامترهای بارگااری ه دهانه تیر مدرد تحلیه قهرار مهی¬گیهرد .نتهایج ایهن محالعهه ناها مهیدههد میهزا

تاثیر ت ییرا دهانه تیر بر رهی مطدار هزینهه دال بتنهی دندانههدار بسهیار بیاهتر ا میهزا تهاثیر ت ییهرا بارگهااری
بر رهی مطدار هزینه دال میباشد به عبارتی کمترین ت ییهر تهابو ههدد بهه وهاطر ت ییهرا طهدل دهانهه تیهر در یهک

حالت بارگااری ماخص ،اوهزایش حهدهدا  011درصهدی مطهدار تهابو ههدد را در اهی داشهته اسهت امها میهزا تهاثیر
بارگااری در ت ییر مطدار هزینه دال دندانه دار بسیار کمتر میباشد.

کلید هاژه :الگدریتم وراکاهشی ،بهینهیابی ،دال بتن مسلح ،طراحی سا ه ،هزینه دال بتنی دندانهدار.
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-0مطدمه

دال یک عضو سازهای میباشد که خهمامآ ن در م ایسه بها وهول و عهرن ن که مهیباشهد .دالهها مممهو د در سها آ
کف و س ف اسهتااده مهیشهود .وظیاه دال در یهک سهازه بهتم مسه ا ،ایجهاد یهک سهحا خمهآ بابهس اسهتااده مهیباشهد.
دال بتم مس ا میخوانهد روی خیهرههای بهتم مسه ا و الهو دی ،دیهوار بهتم مسه ا و یهر مسه ا و بنهایی ،سهتونههای بهتم
مس ا و الهو دی و بها ره بسهتر زمهیم خکیه داشهت باشهد .سیسهت کهفههای سهازهای که از بهتم مسه ا سها ت شهده
اسههآ ،نی هاز ب ه انت ههال مههرهر بارهههای کههف ب ه دسههتگاههههای عمههودی دارد ک ه از وریهق ظرالیهآ م اومههآ در برابههر بههر ،
مش و پیچش صورت میگیهرد .عهووه بهر نیهاز به م اومهآ ،کهفهها بایهد ممیهار خغییهر شهکس را ارخهاک کننهد که عهرن
خرک و االتادگی که باشهد .مجموعه عوامهس الهوب سه مهیشهود که مسهه ورا هی بهینه دالههای بتنهی یهک مسهه
بهین یابی یر حی و پیچیده باشد ک برای س ن نیاز ب استااده از الگوریت های الراکاوشی میباشد.
در زمین ه ورا ههی بهین ه دالهههای بتنههی محالمههات متمههددی صههورت گرالت ه اسههآ  ]1و بههرای یههاالتم پاس ه هههای بهین ه
الگههوریت هههای الراکاوشههی متنههوعی به کههار گرالته شههدهانههد .بهینه یههابی هنینه سهها تمانهههای بههتم مسه ا بهها دال خمههآ
خوسط سهاا و همکهاران  ]2انجها شهده اسهآ .ایهم ورا هی محهابق بها یهیمنامه  ]3 BS8110مهیباشهد .خهابه ههد
هنین خما سا تمان ک شامس هنینه کهفهها ،سهتونهها و پهیهها مهیشهود ،مهیباشهد .هنینه ههر المهان سهازهای شهامس
مصههالا و نیههروی انسههانی بههرای رمههاخور ،بههتم و بال ه بنههدی مههیشههود .سههازه بهها رو بهها ممههادل مههدلسههازی و خا ی هس
مههیشههود ک ه وههی حنههد مر ه بهین ه یههابی مههیشههود و ع ارخنههد از وههرب ک ههی بهینه سههتونههها ،ابمههاد م حههه و رمههاخور
المان های ممت ف بهتم مسه ا .در ورا هی بهینه از یهک الگهوریت خرکی هی نتیهک  ]4اسهتااده مهیشهود .در ایهم مرجهه
س مثال عهددی در نرهر گرالته مهیشهود و شهامس یهک سها تمان یهک و ه  ،یهک سها تمان حههار و ه و یهک مثهال
ورا ی م ایس ای میشود.
خوسههط  Prasadو همکههاران  ]5ابمههاد بهین ه دال دندان ه دار دو ورال ه بههرای کههفهههای بهها انههدازه متوسههط ارا ه مههیشههود.
خمییم ابماد بهینه دال بهرای دسهآیهابی به خوزیهه بهتهر بهار هها بهدون نیهاز به رمهاخور برشهی نیهاز هسهآ .ههد خمیهیم
م ادیر بهین خمداد دندانه هها و ابمهاد نهها مهی باشهد .در ههر حههار وهر دال خیهر نهواری وجهود دارد و الهرن شهده اسهآ
ک دال با خیر های نواری ب صورت یکپارح متصهس اسهآ .ایهم ورا هی بهرای یهک کهف مربهه شهکس بها سه ابمهاد ممت هف
و دو بار زنده بها م هادیر متاهاوت انجها مهیشهود .بهرای خا یهس دالههای دندانه دار از نرریه صهاا  ،رو اجهناک ماهدود
و خا یس ش ک استااده میشود.
خوسههط  Alaa C.Galebو همکههاران  ]6ورا ههی بهینهه دالهههای بههتم مسهه ا دندانهه دار دو ورالهه ارا هه مههیشههود .ایههم
ورا ههی بهها الگههوریت نتیههک  ]7بهین ه مههیشههود .خههابه هههد هنین ه سههازه م هیباشههد و شههامس هنین ه بههتم ،الههو د و
بال بندی دال میشهود .متغیهرههای ورا هی عمهق مهرهر دال ،عهرن دندانه هها ،الاصه بهیم دندانه هها ،خهمامآ دال بها ،
سحا م حه رماخور مشی در م هاوه بارانهی مهش ،عهرن خیهر ههای نهواری و سهحا م حهه رمهاخور خیهرهها مهیباشهد.
ورا ی با رو ورا ی م اومآ نهایی و محابق ییمنام  ]8 ACI 318-05انجا میشود.
خوسههط کههاوه و همکههاران  ]9بهین ه یههابی هنین ه دال بههتم مس ه ا دندان ه دار یههک ورال ه ارا ه مههیشههود .ایههم ورا ههی بهها
الگوریت جسهتجوی ههارمونی ( ]11 )HSبهینه مهیشهود و محهابق بها یهیمنامه  ]8 ACI 318-05مهیباشهد .خهابه ههد
هنین ه دال اسههآ ک ه شههامس هنین ه بههتم ،الههو د ،بههتمری هنی و رماخوربنههدی مههیشههود .متغیههرهههای ورا ههی ع ارخنههد از
خهمامآ دال بها  ،الاصه دندانه هها ،عهرن دندانه در انتهههای پهاییم ،عهرن دندانه در انتهههای بها  ،ارخاهاط دندانه و بحههر
می گرد.
خوسههط کههاوه و بهنهها  ]11ورا ههی بهینهه دال دندانهه دار یههک ورالهه  ،دال کامپوزیههآ و بالهه بنههدی یههک دال ارا هه
مههیشههود .ایههم ورا ههی بههر اسهها
یههیمنامه  ]8 ACI 318-05و رو ورا ههی خههری بههار و م اومههآ ( )LRFDاز AISC
 ]12مههیباشههد و بهها الگههوریت هههای جسههتجوی رات بههاردار ( ،]13 )CSSجسههتجوی رات بههاردار پیشههرالت ( Enhanced
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 ]14 )CSSو جسههتجوی هههارمونی به ههود یاالت ه ( ]15 )IHSبهین ه مههیشههود .خههابه هههد هنین ه سههازه مههیباشههد .در
مثهال دال دندانه دار یهکوراله متغیههرههای ورا ههی شههامس خهمامآ دال بهها  ،الاصه دندانه ههها ،عهرن دندانه در انتهههای
پاییم ،عهرن دندانه در انتههای بها  ،ارخاهاط دندانه و بحهر می گهرد مهیشهود .ایهم بهینه یهابی بهرای سه دهانه بها انهدازه
ممت ف انجا میشود.
در خا ی ههات پیشههیم ورا ههی بهینهه دال بتنههی دندانهه دار براسهها یههیمنامهه هههای موجههود و بهها اسههتااده از بر ههی از
الگههوریت هههای الراکاوش هی بهها ی هک وههول دهان ه خی هر هابههآ و بههار مههرده و زنههده هابههآ انجهها شههده اسههآ .عههووه بههر ای هم
الگههوریت هههای الراکاوش هی اسههتااده شههده در نههها ،دارای پیچی هدگیههها و ماههدودیآهههایی اسههآ ک ه ممکههم اسههآ س ه
الاص گرالتم از پاس بهین نهایی گردد .برایم اسا مه خریم ویژگیهای م ال ب شرب زیر میباشد:
•در ایم محالم از الگهوریت بهینه یهابی اجسها بر وردکننهده )CBO( 1اسهتااده شهده اسهآ که یهک الگهوریت الراکاوشهی
ا یرا خوسم یاالت میباشهد که در کارههای پیشهیم بهرای ایهم سهازه به کهار بهرده نشهده اسهآ .وجه خمهاین اصه ی ن بها
سایر الگوریت های الراکاوشهی ایهم اسهآ که به پهارامترههای ورودی و میهنانسهازی نهها نیهاز نهدارد و خهو مااسه اخی
و زمان کمتری را می واهد.
•بهه منرههور اعت ارسههنجی ورا ههی بهینهه دالهههای بتنههی دندانهه دار بهها الگههوریت  ،CBOورا ههی بهینهه ایههم دال بهها
الگههوریت هههای بهین ه یههابی خجمههه رات اسههتاندارد ( )PSOو خجمههه رات دموکراخیههک ( )DPSOنی هن انج ها شههده اسههآ و
نتایج ن با یکدیگر و با م ال  ]9ک با الگوریت  HSانجا شده اسآ ،م ایس صورت میگیرد.
•در ایهم پهژوهش الر ینههد ورا هی پیشههنهادی بهرای  12الههآ انجها مهیشهود و ابمههاد ممت هف سههازه و دیگهر پارامترهههای
ورا هی خمیههیم مهیگههردد .سههپب بهها م ایسه ی نتههایج ،ساسهیآ خههابه هنینه دال نسه آ به وههول دهانه خیهر و میهنان
بارگذاری سنجیده میشود که ایهم خا یهس پهارامتری ،پهیش از ایهم بها ایهم الگهوریت الراکاوشهی و ایهم سهازه انجها نشهده
اسآ.
ادام ایم م اله به صهورت زیهر سهاماندهی مهیشهود .در بمهش دو مسهه بهینه یهابی هنینه دال بهتم مسه ا دندانه دار
یههک وراله مههدلسههازی مههیشههود .خههابه هههد مسههه هنینه بههتم و الههو د مههیباشههد .سههپب متغیههرهههای مسههه و بیههود
ورا ههی ن ارا ه مههیشههود .در بمههش سههو الگههوریت بهین ه یههابی اجسهها بر ههورد کننههده ( )CBOک ه به خههازگی خوسههم
یاالت اسهآ  ]16-18و در ایهم م اله بهرای یهاالتم پاسه بهینه مسهه به کهار گرالته شهده اسهآ ،ممتصهر دا خوخهیا داده
میشود .سپب در بمهش حههار نتهایج مهدلسهازی مسهه در نهر االهنار  MATLABارا ه مهیگهردد .در ایهم بمهش بهرای
بررسی اهرات دهان خیر و بارگهذاری بهر روی بهینه یهابی هنینه دال دندانه دار سه وخهمیآ ممت هف محالمه مهیگهردد .در
پایان نین نتیج گیری از م ا ث ارا شده بیان میشود.
-2مدلسا ی مسلله طراحی دالهای بتنی دندانهدار

یک سیسهت کهف خیرحه یهک وراله ع هارت اسهآ از دالههای خو هالی بها یهک عمهق ک هی که بیشهتر از دالههای صه
اسههآ .از نجههاییک ه م اومههآ بههتم در کشههش در م ایس ه بهها م اومههآ ن در الشههار بس هیار ک ه م هیباشههد ،بههتم در نا ی ه
کشش یر مرهر میباشد .بتم در نا ی کشهش مهیخوانهد در دندانه ههای بها الاصه مهنر متمرکهن شهود که بها دال بها ی
ود ب صورت یکپارح سا ت میشود .ب هوکههای سهورا دار که از بهتم سه ک یها مصهالا دیگهر سها ت مهیشهوند ،بهیم
دندان ها بهرار مهیگیرنهد و یها الضهای هالی بهیم دندانه هها بهدون ههیچ مصهالا پرکننهدهای بهاز مهیمانهد .اسهتااده از ایهم
ب هوکهها پوشهش سه ف را را هآ مهیکنهد که ا ه بهرای خأسیسهات مممههاری و بهداشهتی مهورد نیهاز اسهآ و عهووه بههر
اینک بار مهرده دال را بسهیار کهاهش مهیدههد ،عهایق هو هرارت و صهدا نیهن مهیباشهد .کهفههای دال دندانه دار بهرای

Colliding Bodies Optimization
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سا تمانهایی از ب یهس بیمارسهتانهها ،مهدار  ،هتهسهها و پارخمهانههایی که بهارههای وارده بهر نهها که و دهانه نهها
نس تاد بنرگ هستند ،ابتصادیخریم میباشد.
برای بهین یابی هنین یک دال بهتم مسه ا دندانه دار یهک وراله دو سهر سهاده بایهد هنینه بهتم و الهو د مصهر شهده در
ن را کاهش داد .ب ع ارت دیگر بایهد سهحا م حهه بهتم و الهو د سهازه را که کهرد و بهرای مااسه سهحا م حهه بهتم و
الهو د دال بتنههی دندانه دار ،شههش متغیههر ورا هی انتمهها مههیشهود که در شههکس  1نشهان داده مههیشههود و بها ایههم شههش
متغیر یک دال بتنی دندانه دار مهدلسهازی مهیشهود .ایهم متغیرهها شهامس خهمامآ دال بها ( ،)D1الاصه دندانه هها (،)D2
عههرن دندانهه در انتهههای پههاییم ( ،)D3عههرن دندانهه در انتهههای بهها ( ،)D4بحههر می گههرد ( )D5و عمههق دندانهه ()D6
میشود.
D4
D1
D6

D3

D2
5

D

شک  -0یک دال دندانهدار ه مت یرهای طراحی مدرد نظر

 .0 .2تابو هدد مسلله

خابه هد مسه هنین بتم و الو د دال بتنی مهیباشهد .بها هدابس کهردن یهک خهابه هنینه سهاده و مناسه مهیخهوان به
ی هک راه ههس بهین ه بههرای ی هک دال بتن هی دندان ه دار رس هید .ورا هی بهین ه ی هک دال بتن هی دندان ه دار بهها ههدابس کههردن
هنین های بتم و رماخور الو دی خمییم میشود .خابه هد میخواند ب صورت رابح ( )1بیان شود:
()1

با در نرر گرالتم

 ،رابح ( )2ب دسآ می ید:

()2

ب خرخیه جه بهتم و وزن الهو د رمهاخور در وا هد وهول مهیباشهد (متهر مکمه بهر متهر و کی هوگر
و
ک
هنینهه بههتم و الههو د (د ر بههر متههر مکمهه بههرای بههتم و د ر بههر کی ههوگر بههرای الههو د) ،و
و
بههر متههر)،
هنین بتمرینی و نص رماخور مهیباشهد l ،الاصه مرکهن به مرکهن دندانه هها (متهر) مهیباشهد .ایهم پهارامتر بهرای در نرهر
هنینه دال بتنهی دندانه دار به وا هد د ر بهر
گرالتم خمداد دندان هها در وا هد وهول م حهه دال دندانه دار مهیباشهد.
هنینه نرمههالینه شهده دال بتنهی دندانه دار بهر سه هنینه بهتم و بهتمریهنی مهیباشهد .بههر پایه م هها ت و
متهر و
خممیم هنین انجا شده م دار  1/14برای
 Cدر نرر گرالت میشود .]9
 .2 .2قیدد طراحی

برای ورا ی ایم مسه محابق با ییمنام  ]8 ACI 318-05بیود زیر باید در نرر گرالت شود:
 بید مشی
 بید برشی
 بیدهای خممیر پذیری
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 بیدهای ین
 سایر بیود
بید مشی که به منرهور کنتهرل نسه آ ممهان مهش ورا هی نههایی به م اومهآ مشهی اسهمی کهاهش یاالته بهتم
هسآ ،ب صورت رابح ( )3ارا میشود:
()3

ب ه خرخی ه ممههان مشههی ورا ههی نهههایی ،ممههان مشههی اسههمی و خههری کههاهش م اومههآ مشههی
و
که
بتم هستند .دندان ها در نوا ی ممان مث هآ بهیم خکیه گهاههها به صهورت خیهر Tشهکس ورا هی مهیشهود که بها بهتم دال
با ب صورت پیوست میباشد .عرن مرهر دندان ها ، ،الاص مرکن ب مرکن دندان ها گرالت میشود.
بید برشهی به منرهور کنتهرل نسه آ نیهروی برشهی نههایی به م اومهآ برشهی اسهمی کهاهش یاالته بهتم در نرهر گرالته
میشود و ب صورت رابح ( )4نشان داده میشود:
()4

و ب خرخیه نیهروی برشهی خهری دار نههایی ،م اومهآ برشهی اسهمی بهتم و خهری کهاهش م اومهآ برشهی
ک
بتم میباشد .ب دلیس اینک ههیچ هاموخی در دال به کهار نمهی رود ،بهتم بایهد خمها نیهروی بهر را خامهس کنهد .م اومهآ
برشی ک خوسط بتم برای دندان ها خهأمیم مهیشهود ممکهم اسهآ  11بیشهتر از م هاومتی باشهد که بهتم بهرای خیهرهها
خأمیم میکند .ایم امر اساساد ب اور اندرکنش بیم دال و دندان های نندیک ب ه میباشد.
بید های خممیهر پهذیری به صهورت ماهدودیآ روی نسه آ رمهاخور و الاصه می گهرد ارا ه مهیشهود .نسه آ رمهاخور بایهد
شرط ارا شده در رابح ( )5را ارخا کند:
()5

 ،بههرای دالهههایی ک ه شههماره می گههرد به کههار رالته  41یهها  51باشههد،
کمتههریم نس ه آ الههو د جمههه شههدگی در دال،
 1/112و برای دالههایی که می گهردههای خغییهر شهکس یاالته بها شهماره  61به کاررالته باشهد 1/1118 ،مهیباشهد .الاصه
می گرد باید دو شرط زیر را ارخا کند:
الف -کمتریم الاص زاد بیم می گردهای موازی در یک ی  ، ،ن اید کمتر از  25می ی متر باشد.
 بیشتریم الاص بیم می ها بیشتر از پنج برابر خمامآ دندان و  451می ی متر ( 18اینچ) ن اشد.بیدهای ین برای کنترل خغییر شهکس اسهتااده مهیشهود  .به ایهم منرهور خهمامآ دال بها که بها  tنمهایش هواهی داد،
ن اید ک خر از یهک دوازدهه دهانه زاد بهیم دندانه هها یها  51می هی متهر ( 2ایهنچ) باشهد .محهابق یهیمنامه ACI 318-05
 ،محابق جدول ( )1-3و بست ب شرایط خکی گاهی در نرر گرالت میشود.
م دار خمامآ دابس دال،
عضو

دالهای دندان دار یک ورال

جدهل  -0مطادیر حداق ضخامت []8

دهان ساده
L/16

یک انتهای یکسره
L/18.5

دو انتهای یکسره
L/21

ورهای
L/8

عووه بر در نرر گهرالتم بیهود الهوب ،عهرن دندانه هها ن ایهد کمتهر از  111می هی متهر باشهد و عمهق نهها ن ایهد بیشهتر از
 3/5برابر کمتریم عرن دندانه باشهد .الاصه زاد بهیم دندانه هها ن ایهد از  751می هی متهر خجهاوز کنهد .به هاور بهوانیم
ههاک ک ه از م اومههآهههای برشههی بهها خر ج ههوگیری مههیکنههد و ب ه ههاور مااالرههآ کمتههر بههتم از رمههاخور ک ه اعضههای
خکراری نس تاد کوحک هستند ،داکثر الاص دندان باید مادود باشد.

-3معروی رهم بهینهیابی مسلله

بههرای ههس مسههه بهین ه یههابی ممرالههی شههده در بمههش  ،2در ایههم م ال ه از الگههوریت بهین ه یههابی اجسهها بر وردکننههده
( )CBOاسههتااده مههیشههود .در سههالهههای ا یههر اهمیههآ مو رههات ابتصههادی در زمین ه سههازهههها س ه شههده اسههآ ک ه
ما ههان بسههیاری بههرای کمینهه کههردن وزن سههازهههها ،رو هههای جدیههد پیشههنهاد بدهنههد .الگههوریت  CBOیههک رو
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بهینه یههابی سههاده و جدیههد مههیباشههد که بههرای بهینه یههابی مسهها س سههازهای خوسههط کههاوه و مهههدوی  ]16-18ارا ه شههده
اسآ .ایم رو بر پایه یهک بر هورد یهک بمهدی بهیم دو جسه مهی باشهد .ایهده اصه ی ایهم الگهوریت بهر م نهای مشهاهده
یک بر ورد بیم دو شیک در یک بمد می باشهد که در ن یهک جسه به جسه دیگهر بر هورد مهیکنهد و نهها به سهمآ
کمتریم سهحا انهر ی رکهآ مهیکننهد .الگهوریت  CBOبهرای پیهدا کهردن کمینه خوابهه ،روابهط ریاخهی سهادهای دارد و
وابست ب هیچ پارامتر دا ی نیسهآ .هه حنهیم ایهم رو بهرای یهره کهردن راه هی که خهاکنون بهتهریم مهیباشهد ،از
االر استااده نمیکند .وجه خمهاین اصه ی ن بها سهایر الگهوریت ههای الراکاوشهی ایهم اسهآ که به پهارامترههای ورودی و
مینانسازی نها نیاز ندارد و خو مااس اخی و زمان کمتری را می واهد.
در بهینهه یههابی اجسهها بر ههورد کننههده ،هههر کاندیههد راه ههس شههامس خمههدادی متغیههر مههیشههود (بهه ع ههارت دیگههر
) ک ه ب ه عنههوان یههک جس ه بر ههورد کننههده )CB( 1در نرههر گرالت ه مههیشههود .اجسهها جههر دار از دو گههروه
} {
اص ه ی سهها ت مههیشههودی یمنههی اجسهها هابههآ و اجسهها متاههرک ،ک ه اجسهها متاههرک ب ه وههر اجسهها هابههآ رکههآ
مههیکننههد و یههک بر ههورد بههیم جاههآهههای اجسهها اخاههاب م هیاالتههد .ایههم رکههآ بههرای دو هههد انجهها مههیشههود :به ههود
موبمیههآهههای اجسهها متاههرک و هههس دادن اجسهها هابههآ ب ه وههر موبمیههآهههای بهتههر .پههب از بر ههورد موبمیههآهههای
جدید اجسا بر ورد کننده محهابق بها سهرعآ جدیهد بها اسهتااده از بهوانیم بر هورد به روز مهیشهوند .رونهد الگهوریت به
وور وص ب صورت زیر میخواند بیان شود :]16-18
الف) موبمیآ های اولی اجسها بر هورد کننهده محهابق بها رابحه ( ،) 6بها م هداردهی اولیه خصهادالی یهک جممیهآ مناصهر
ب الرد در الضای جستجو خمییم میشود:
()6

کمتههریم و بیشههتریم بههردارهههای
و
بههردار م ههدار اولی ه جس ه بر ههورد کننههده iا را خمیههیم مههیکنههد.
که
م ههادیر مجههاز متغیههرههها مههیباشههدی  randیههک م ههدار خصههادالی در بههازه  ]1،1اسههآی و  nخمههداد اجسهها بر ههورد کننههده
میباشد.
) بنرگی جر جس برای هر جس بر ورد کننده ب صورت ممادل ( )7خمریف میشود:
()7

∑

نماد م دار خابه هد عنصهر  iمهیباشهدی  nانهدازه جممیهآ اسهآ .بهدیهی اسهآ که یهک جسه بر هورد کننهده
ک
با م ادیر و یهک جهر زیهاد را نسه آ به یهک جسه بر هورد کننهده بها م هادیر بهد اعمهال مهیکنهد .هه حنهیم بهرای
جایگنیم میشود.
با
بیشین کردن خابه هد ع ارت

ج) خرخیه م هادیر خهابه ههد اجسها بر هورد کننهده در یههک خرخیه صهمودی انجها مهیشهود (شهکس ( 2الهف)) .اجسهها
بر ورد کننده مرخ شده ب وور مساوی ب دو گروه خ سی میشوند:
گروه اول :نیم پهایینی اجسها بر هورد کننهده (اجسها بر هورد کننهده هابهآ)ی ایهم اجسها بر هورد کننهده عناصهر ههابتی
هستند و سرعآ ایم اجسا ب س از بر ورد صار میباشد .بنابرایم:
()8

Colliding Body
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گهروه دو  :نیمه الوبهانی اجسهها بر هورد کننهده ( اجسهها متاهرک)ی ایهم اجسهها بر هورد کننهده به وهر نیمه پههایینی
رکآ میکنند .سهپب محهابق بها شهکس  ،) ( 2اجسها بر هورد کننهده بهتهر و بهدخر ،به ع هارت دیگهر عناصهر بها م هدار
شایستگی با خر هر گروه ،با یکدیگر بر ورد میکنند.
خغییر موبمیآ جس  ،سرعآ ایم اجسا را ب س از خصاد ب صورت ممادل ( )9نشان میدهد:
()9

ک

به خرخیه بهردار سهرعآ و موبمیهآ جسه بر هورد کننهده iا در ایهم گهروه مهیباشهندی

و

جس بر ورد کننده iا  ، ،در گروه ب ی میباشد.
اجسا متارک

موبمیهآ جاهآ

اجسا هابآ

The moving
x

The stationary
x

x

x

الف)
x

x

x

x

کننده The
ورد Pairs
of Objects
جاآ جس بر

ب)

شک  -2الف) اجسا برودرد کننده مرتب شده به صدر صعددی .ب) جاتهای اجسا برای برودرد [.]01

د) سرعآ هر جس بر ورد کننده متارک بمد از بر ورد ب صورت ممادل ( )11میباشد:
()11

و ب ه خرخیهه سههرعآ جس ه بر ههورد کننههده متاههرک iا ب ههس و بمههد از بر ههورد مههیباشههدی جههر جس ه
که
جهر جاهآ جسه بر هورد کننهده iا مهی باشهد .هه حنهیم سهرعآ ههر جسه بر هورد
بر ورد کننده iا میباشدی
کننده هابآ بمد از بر ورد ب صورت ممادل ( )11میباشد:

()11

ک

و

ب خرخیه سهرعآ جاهآ جسه بر هورد کننهده متاهرک iا ب هس و جسه بر هورد کننهده هابهآ iا بمهد از

بر ههورد مههیباشههد،

جههر جس ه بر ههورد کننههده iا مههیباشههد،

جههر جاههآ جسه بر ههورد کننههده متاههرک iا

مهیباشهد .همهان وهور که به ود کهر شهد ،خهری ج هران ) (CORو بهرای ا ه اجسها وابمهی م هدار ن بهیم صههار و
یک می باشد .ایم خهری به عنهوان نسه آ سهرعآ جهدایی دو عنصهر بمهد از بر هورد به سهرعآ نندیهک شهدن دو عنصهر
ب س از بر ورد مهی باشهد .در ایهم الگهوریت ایهم شها ی بهرای کنتهرل نهر اکتشها و اسهتمراج اسهتااده مهیشهود .بهرای
ایم هد  CORب صورت حی از یک به صهار کهاهش مهییابهد COR .برابهر بها یهک و صهار به خرخیه جسهتجوی ک هی
و ما ی را نشان میدهد .]16
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ه) موبمیآهای جدید اجسها بر هورد کننهده بها اسهتااده از سهرعآ ههای خولیهد شهده بمهد از بر هورد ،در موبمیهآ اجسها
بر ورد کننده هابآ ب دسآ می ید .موبمیآهای جدید هر جس بر ورد کننده ب صورت ممادل ( )12میباشد:
()12

که

و

ب ه خرخی ه موبمیههآ جدیههد و سههرعآ بمههد از بر ههورد جس ه بر ههورد کننههده متاههرک iا مههیباشههدی

موبمیهآ ب ههی جاهآ جسه بر هورد کننههده هابهآ iا مههیباشهد .هه حنهیم موبمیههآههای جدیههد اجسها بر ههورد کننههده
هابآ از ممادل ( )13ب دسآ می ید:
()13

 ،و به خرخی ه موبمیههآ جدیههد ،موبمیههآ ب ههی و سههرعآ بمههد از بر ههورد جسه بر ههورد کننههده هابههآ iا
که
میباشد rand .یک بهردار خصهادالی اسهآ که به صهورت یکنوا هآ در بهازه ( )-1, 1خوزیهه شهده اسهآ و عومهآ « » به
خر درای ب درای اشاره دارد.
خهها زمههانی ک ه یههک ممیههار پایههانی ب ه صههوک ماننههد بیشههتریم خمههداد خکههرار ارخهها شههود ،خکههرار
و) بهین ه یههابی از گهها
مههیشههود .بایههد کههر شههود که وخههمیآ یههک جس ه (جسه هابههآ یهها متاههرک) و شههماره گههذاری ن در دو خکههرار متههوالی
خغییر میکند.
جدا از کهارایی بها ی الگهوریت  ، CBOایهم رو پارامترههای دا هی را به جهنک خهری ج هران ) (CORدر بهر نمهیگیهرد.
بههانون خغییههر حههی که بههرای  CORا تیههار شههده اسههآ ،ایههم الگههوریت را مسههت س از پههارامتر کههرده اسههآ .ایههم امههر یههک
بدرت بحمی و روشم الگوریت  CBOمیباشد.
-4نتایج شبیهسا ی

در ایم بمش یک دال بتم مس ا دندانه دار یهک وراله و دو سهر سهاده به عنهوان نمونه پایه محالمه انتمها شهده اسهآ.
در ابتدا ورا ی بهینه ایهم دال بها سه الگهوریت بهینه یهابی  DPSO ،PSOو  CBOبهرای یهک وهول دهانه خیهر مشهمی
و بارگهذاری ممهیم انجها مهیشهود و بها کهار انجها شهده ] [9که بها الگهوریت بهینه یهابی  HSورا هی بهینه انجها شهده
اسآ ،م ایس می شود .سهپب در بمهش دو بها انتمها م هادیر ممت هف بهرای وهول دهانه خیهر و م هادیر متاهاوت بارههای
مههرده و بارهههای زنههده ب ه بررسههی اهههرات بارگههذاری و وههول دهان ه خیههر بههر روی هنین ه دال بتنههی دندان ه دار یههک ورال ه
پردا ت ه مههیشههود .در ایههم م ال ه بههرای شهه ی سههازی مههدل پیشههنهادی و یههاالتم پاس ه بهین ه از نههر االههنار MATLAB
استااده میشود.

 -0-4طراحی بهینه دال مجدد

بهه منرههور صههاآسههنجی الگههوریت پیشههنهادی ( ،)CBOورا ههی بهینهه دال بتنههی مجههو یههک ورالهه بهها اسههتااده از
الگههوریت هههای بهینهه یههابی خجمههه رات اسههتاندارد  ،PSOخجمههه رات دموکراخیههک  DPSOو اجسهها بر ههورد کننههده
 CBOانجها مههی شههود و بهها الگههوریت بهینه یههابی جسههتجوی هههارمونی  [9] HSم ایسه مههیشههود .وههرب ک ههی شههماخیک از
دال بتنههی دندان ه دار در شههکس  1نشههان داده شههده اسههآ ک ه در ن متغیرهههای ورا ههی شههامس خههمامآ دال بهها  ،الاص ه
دندان ه ههها ،عههرن دندان ه در انتهههای پههاییم ،عههرن دندان ه در انتهههای بهها  ،بحههر می گههرد و عمههق دندان ه ب ه خرخی ه بهها
نمادهای  D1خا  D6مشمی شهده انهد .بهرای ههر متغیهر ورا هی یهک مجموعه گسسهت از اعهداد صهایا که م هادیر مجهاز
ورا ی میباشند ،در نرر گرالت شهده اسهآ و در جهدول  2ارا ه شهده اسهآ .مشمصهات مصهالا و دادهههای به کهار رالته
در ایههم مسههه در جههدول  3ارا ه شههده اسههآ و در ادام ه م ایس ه نتههایج ای هم رو ههها در جههدول  4بی هان م هیشههود .ایههم
جدول نشان میدهد ک م هادیر به دسهآ مهده خوسهط الگهوریت  CBOبه م هادیر به دسهآ مهده از الگهوریت ههای ،HS
 PSOو  DPSOی ههی نندیههک مههی باشههد و م ههدار هنین ه بهینه ب ه دسههآ مههده خوسههط رو پیشههنهادی انههدکی کههاهش
یاالته اسههآ و م ههدار بهتههری را به دسههآ ورده اسههآ .م ههدار هنینه بهینه شههده دال بهها الگههوریت  CBOنسه آ به رو
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 5 ،HSدرصههد که شههده اسههآ ،نسه آ به الگههوریت  2 ،PSOدرصههد هنینه دال کههاهش یاالته اسههآ و بهها نتههایج الگههوریت
 DPSOیکسههان بههوده اسههآ .بنههابرایم مههیخههوان نتیج ه گرالههآ رونههد بهین ه یههابی و ورا ههی مسههه و ش ه ی سههازی ن و
عم یات کدنویسی در نر االنار مت درسآ میباشد.
جدهل  -2مطادیر مجا مت یرهای طراحی.

متغیرهای ورا ی

خمامآ دال با

الاص دندان ها

عرن دندان در انتهای پاییم
عرن دندان در انتهای با
بحر می گرد
عمق دندان

م دار )(cm

D1

2.5, 5, 7.5, 10

D2

40, 42.5, 45,…, 72.5, 75

D3

10, 12.5,…, 22.5, 25

D4

10, 12.5,…, 27.5, 30

D5

1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2

D6

15, 17.5,…, 72.5, 75

جدهل  -3دادههای معمدل ه ماخفا مفالح مسلله.
fy
'fc
DL
LL
L
Cover
ws
wc

420 MPa
28 MPa
0.78 kN/m2
4 kN/m2
6m
20 mm
78.5 kN/m3
24 kN/m3

جدهل  -4نتایج به دست امده برای دال بتنی دندانه دار با الگدریتمهای  CBO ،DPSO ،PSOه .HS

الگوریت بهین یابی

متغیرهای ورا ی (بر س سانتی متر)

CBO
7.5

DPSO
7.5

PSO
5

[9] HS
5

D1

67.5

67.5

60

60

D2

10

10

17.5

10

D3

10

10

17.5

10

D4

1.4

1.4

1.4

1.4

D5

30

30

32.5

35

D6

1.2927

1.2927

1.3184

1.3626

6000

6000

6000

10000

خمامآ دال با

الاص دندان ها

عرن دندان در پاییم
عرن دندان در با
بحر می گرد
عمق دندان

م دار خابه هد

خمداد خا یس

 .2-4بررسی اثرا بارگااری ه طدل دهانه تیر

و بهها اسههتااده از الگههوریت بهینه یههابی اجسهها بر ههورد کننههده ( )CBOهنینه بهین ه ورا ههی ن مااسه مهیشههود .ع ههآ
انتما ایم الگوریت  ،نتایج ارا ه شهده در بمهش ب هس مهیباشهد که در نجها عم کهرد الگهوریت  CBOدر م ایسه بها سهایر
الگوریت های بهین یابی م ایسه شهده اسهآ و برخهری ن نسه آ به سهایر الگهوریت هها جههآ هس مسهه ورا هی بهینه
دالهای بتنی دندانه دار نشهان داده شهده اسهآ .سهپب بها در نرهر گهرالتم سه وخهمیآ ممت هف ،اههرات میهنان بارگهذاری
و بنرگی دهان خیر بر روی بهین یهابی هنینه دالههای بتنهی دندانه دار مهورد بررسهی بهرار مهیگیهرد .در ههر وخهمیآ یهک
الههآ بارگههذاری و حهههار دهان ه خیههر متاههاوت  8 ،6 ،4و  11متههر در نرههر گرالت ه شههده اسههآ .در هههر الههآ بهها خوج ه ب ه
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خغییههر پارامترهههای ورودی ز اسههآ مسههه ورا ههی بهین ه ب ه وههور مسههت س اجههرا شههود و م ههدار خههابه هههد و م ههدار
متناظر متغیرهای ورا ی خمییم گردد.
ال بها خوجه به ایهم اعت ارسهنجی ،ورا هی مسهه دال بتنهی دندانه دار بها در نرهر گهرالتم حههار م هدار ممت هف بهرای
دهانه خیهر و س ه م ههدار متاههاوت بههرای م ههادیر بارهههای مههرده و زنههده انجهها مهیشههود که در ادامه شههرب داده مهیشههود.
دادههای مممول و مشمصات مصالا مسه نین در جدول  5ورده شده اسآ.
جدهل  -5دادههای معمدل ه ماخفا مفالح مسلله.

خنش خس ی الو د
خنش بتم

پوشش بتم زاد

جر

جر

جمی الو د
جمی بتم

fy

420 MPa

'fc

28 MPa

Cover

20 mm

ws

78.5 kN/m3

wc

24 kN/m3

برای بررسی اهرات دهانه خیهر و بارگهذاری بهر روی هنینه بهینه یهک دال بتنهی دندانه دار محالمه زیهر انجها شهده اسهآ.
ایم محالم با الگوریت بهین یهابی  CBOصهورت مهی گیهرد .به ایهم منرهور سه وخهمیآ ممت هف بها خوجه به دهانه ههای
خیر و بارگذاریهها در نرهر گرالته شهده اسهآ که جن یهات ن در جهدول  6ارا ه شهده اسهآ .به ایهم خرخیه  ،سه الهآ
بارگذاری ممت ف در نرر گرالت می شود .ههر الهآ بارگهذاری شهامس بهار زنهده و بهار مهرده متاهاوخی مهیشهود و ههر الهآ
بارگهذاری ،حههار دهانه خیهر متاههاوت  8 ،6 ،4و  11متهر را در بههر مهیگیهرد .همههان وهور که دیهده مههیشهود وخههمیآ اول
بیشتریم م دار خرکی بار و وخمیآ سو کمتریم م دار خرکی بار را دارد.
جدهل  -1ماخفا سه هضعیت مدرد محالعه
وخمیآ1
وخمیآ2
وخمیآ3

Wu
)(kN/m2
73.36

DL
)(kN/m2
7.8

LL
)(kN/m2
40

10

8

6

4

10

35

68

10

8

6

4

12

20

46.4

10

8

6

4

دهان خیر )(m

جدول  7نتایج ورا هی به دسهآ مهده بهرای ههر الهآ محالمه را بها اسهتااده از دال مهورد نرهر نشهان مهیدههد .همهان
وهور که انترههار مهی رود در ههر الههآ بارگهذاری بها االههنایش دهانه خیهر ،پههنج متغیهر خهمامآ دال بهها  ،عهرن دندانه در
انتهههای پههاییم ،عههرن دندانهه در انتهههای بهها  ،بحههر می گههرد و عمههق دندانهه و در نتیجهه م ههدار خههابه هههد دال بتنههی
دندان دار االنایش می یابهد .در ههر م هدار هابهآ دهانه خیهر بها کهاهش بارگهذاری سه متغیهر بحهر می گهرد ،عهرن دندانه در
انتهای پاییم و عرن دندانه در انتههای بها بهدون خغییهر بهابی مهیماننهد .الاصه دندانه هها خنهها در الهآ دهانه خیهر 11
متر با کاهش بارگذاری االنایش مهی یابهد .در نهایهآ بها خوجه به جهدول  7مهی خهوان گاهآ در ههر م هدار هابهآ دهانه خیهر
م دار خابه هد  ،ک هنین دال بتنی دندان دار اسهآ ،بها کهاهش بارگهذاری خ ری ه دا بهدون خغییهر بهابی مهیمانهد یها به بیهان
دبیقخر در بر ی موارد ب مینان اندکی کاهش مییابد.
خغییههرات م ههدار خههابه هههد دال نسهه آ بهه دهانهه خیههر بههرای سهه الههآ بارگههذاری ممت ههف در شههکس  3نمههایش داده
مههیشههود .همههانوههور ک ه در ایههم شههکس نشههان داده مههیشههود ،بهها االههنایش دهان ه خیههر ،م ههدار خههابه هههد سههازه االههنایش
مییابند و هرح بارگذاری بیشتر باشد سهازه بها ابمهاد بهنرگخهر و در نتیجه بها هنینه بیشهتری مهورد نیهاز اسهآ .خغییهرات
بیم دهان خیر و م دار خابه هد به دسهآ مهده بهرای سهازه در ههر الهآ بارگهذاری به صهورت حهی نمهیباشهد و ایهم
منانیها روند یر حی دارند.
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جدهل  -7نتایج طراحی بهینه در هضعیتهای مختلف

پارامترهای ورودی

بارگذاری

)(kN/m2

وخمیآ1

73.36

وخمیآ2

68

وخمیآ3

46.4

متغیرهای ورا ی

دهان خیر
)(m
4
6
8
10
4
6
8
10
4
6
8
10

D1
)(cm

D2
)(cm

D3
)(cm

D4
)(cm

D5
)(cm

D6
)(cm

7.5
10
10
10
7.5
10
10
10
7.5
7.5
7.5
10

50
67.5
62.5
65
50
67.5
62.5
70
50
67.5
62.5
75

10
10
12.5
17.5
10
10
12.5
17.5
10
10
12.5
17.5

10
10
12.5
17.5
10
10
12.5
17.5
10
10
12.5
17.5

1
1.4
1.6
2
1
1.4
1.6
2
1
1.4
1.6
2

17.5
27.5
40
60
17.5
27.5
40
55
17.5
30
42.5
52.5

م دار خابه هد
0.4281
1.3215
2.8634
5.3509
0.4281
1.3215
2.8634
5.0208
0.4281
1.2651
2.7746
4.7533

6

4
3
2
case
1
12

1
10

8

6
)Span (m

4

2

0

Value of Objective Function

5

0

شک  -3نمددار مطدار تابو هدد سا ه نسبت به طدل دهانه تیر

برای دهان  4متهری ههر سه الهآ محالمه منجهر به ورا هی بهینه یکسهانی مهیشهود و ههر یهک از متغیهرهها کمتهریم
م ههدار ممکههم را دارد و الاصه دندانه ههها در هههر سه الههآ  51سههانتی متههر مههیباشههد .بههرای دهانه خیههر  11متههر ،الاصه
دندان ها با کاهش بارگذاری زیاد مهیشهود و در الهآ سهو  75سهانتی متهر به دسهآ مهی یهد ،زیهرا محهابق بها یهیمنامه
 ]8 ACI 318-05الاص ه زاد بههیم دندان ه ههها ن ایههد از  751می ههی متههر خجههاوز کنههد و در الههآ سههو بارگههذاری و دهان ه
 11متر ،ایم بید ،ورا ی بهین را مادود میکنهد .بها خوجه به جهدول  7مهی خهوان گاهآ خهاهیر دهانه خیهر بهر روی م هدار
هنینه دال بسهیار بیشهتر از میهنان خهاهیر بارگهذاری بهر روی م هدار هنینه دال مهیباشهد .به عنهوان نمونه بها االههنایش 51
درصههدی دهان ه خیههر از الههآ  6متههر نس ه آ ب ه الههآ دهان ه  4متههر م ههدار هنینه دال بیشههتر از دو برابههر مههیشههود .ب ه
ع ارخی کمتریم خغییر خابه ههد به هاور خغییهرات وهول د هانه خیهر در یهک الهآ بارگهذاری مشهمی ،االهنایش هدودا
 111درصدی خابه ههد را در پهی داشهت اسهآ .امها میهنان خهاهیر بارگهذاری در خغییهر م هدار هنینه دال دندانه دار بسهیار
کمتر می باشهد به وهور مثهال بیشهتریم میهنان خهاهیر بارگهذاری در الهآ دهانه خیهر  11متهر بهوده اسهآ که بها االهنایش
بارگههذاری از  46/4ب ه  73/36کی ونیههوخم بههر متههر مربههه ( ههدود  58درصههد االههنایش بههار) م ههدار خههابه هههد ههدود 13
درصد خغییر پیدا کرده اسآ.
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در جدول  8مماد ت حند جم ای درجه سه متناسه بها منانهی ههای م هدار خهابه ههد سهازه در ههر الهآ بارگهذاری
نس آ ب وول دهان خیر بیان میشهود .ایهم حندجم ه ایهها مهی خوانهد در خممهیم اولیه هنینه ک هی دال بسهت به وهول
دهان خیر یا خرکی بار مورد نرر استااده شود .در جدول  8منرور از  Lوول دهان خیر میباشد.
جدهل  -8معاد

وخمیآ1
وخمیآ2
وخمیآ3

چندجملهای متناسب با نمددار مطدار تابو هدد نسبت به دهانه تیر.

ممادل متناس با منانی خابه هد

0.0062L3-0.0303L2+0.2798L-0.6016
2

3

-0.00069L +0.0934L -0.4354L+0.7188
2

3

-0.0042L +0.1603L -0.8626L+1.5848

در ورا ی سهنتی و خجربهی بها خوجه به عهوام ی ماننهد ابمهاد باله ههای موجهود در بهازار و هنینه باله  ،سههولآ اجهرا و
نوط سا تمان ابماد متداول ایم نوط دالهها انتمها مهیشهود .سهپب بها اسهتااده از نهر االنارههای ورا هی و یهیمنامه ههای
موجود و مسا س اجرایی و بال ههای موجهود بر هی از ایهم ابمهاد دال مجهو ماننهد عمهق دندانه  ،الاصه دندانه هها ،عهرن
دندان در پاییم و عهرن دندانه در بها از میهان حنهد الهآ ماهدود و موجهود م هداری در نرهر گرالته مهیشهود و بر هی
دیگر از ایم ابماد مانند بحر می گرد و خهمامآ دال بها در رونهد ورا هی بها خوجه به خهوابط یهیمنامه خمیهیم مهیشهود.
ایم امر باعهث مهیشهود لنومها دال ورا هی شهده و انتمها شهده بهرای اجهرا از لاهاه هنینه بهینه خهریم ن اشهد و اگهر در
روند ورا ی ،ابماد انتما شده ،خهوابط یهیم نامه را بهر ورده نکنهد ،ایهم الر ینهد ورا هی بها م هادیر جدیهد دوبهاره خکهرار
میشود خا خوابط ییمنام ارخا شود.
در ایم پژوهش با خوجه به م هادیر مجهاز ورا هی که براسها خهوابط یهیمنامه  ACI 318-05بهرای متغیرههای ورا هی
در نرههر گرالته شههده اسههآ ،ابمههادی بههرای دال انتمهها مهیشههود که هنینه ن کمتههریم م ههدار ممکههم شههود و منجههر به
ورب بهینه خهر و ابتصهادیخهر شهود و خمها خهوابط یهیمنامه نیهن بهر ورده شهده باشهد .بها اسهتااد از نتهایج ایهم پهژوهش
میخوان در انتما بال و خمییم دیگر اندازههای منح ی بهره برد.
-5نتیجهگیری
در ایههم م ال ه یههک الگههوریت الراکاوشههی جدیههد ک ه بهین ه یههابی اجسهها بر ههورد کننههده ( )CBOنهها دارد بههرای ورا ههی
بهین دالههای دندانه دار بتنهی اسهتااده گردیهد .الگهوریت  CBOبهرای پیهدا کهردن کمینه خوابهه ،روابهط ریاخهی سهادهای
دارد و وابسههت ب ه هههیچ پههارامتر دا ههی نیسههآ .ه ه حن هیم ایههم رو بههرای یههره کههردن راه ههی ک ه خههاکنون بهتههریم
میباشد ،از االر استااده نمیکنهد .بها خمریهف خهری ج هران ) (CORیهک خمهادل هو بهیم جسهتجوی ک هی و ما هی
ب دسآ می ید .با بررسهی الگهوریت ههای الراکاوشهی جدیهد مهیخهوان گاهآ که وجه خمهاین الگهوریت  CBOدر ایهم اسهآ
ک ب پارامترهای ورودی و مینانسازی نها نیاز ندارد و خو مااس اخی و زمان کمتری را می واهد.
یک مسه هدابس سهازی هنینه دال بهتم مسه ا دندانه دار یهک وراله دو سهر سهاده بهرای محالمه در نرهر گرالته شهد.
در بمش اول به منرهور اعت ارسهنجی الگهوریت پیشهنهادی  ،CBOورا هی بهینه دال بتنهی دندانه دار بها اسهتااده از سه
الگههوریت بهینه یههابی  DPSO ،PSOو  CBOانجهها شههد و م ایسه ن بهها نتههایج ورا ههی بهینه به دسهآ مههده از پههژوهش
] [9ک ه بهها اسههتااده از الگههوریت  HSصههورت گرالت ه اسههآ ،مههورد بررسههی بههرار گرالههآ .م ایسه نتههایج نشههان داد که ایههم
الگوریت پیشنهادی از دبهآ کهاالی بر هوردار بهوده و مهی خوانهد در مسهه ورا هی بهینه دال بتنهی مجهو جهوا بهتهری
را نس آ ب الگوریت ههای شهنا ت شهده  HSو  PSOبه دسهآ ورد .در بمهش بمهدی به منرهور اینکه اههرات دهانه خیهر
و بارگههذاری بههر روی م ههدار خههابه هههد دال دندانهه دار بتنههی بررسههی شههود ،سهه وخههمیآ ممت ههف شههامس سهه الههآ
بارگذاری و حهار م دار ممت ف دهانه خیهر در نرهر گرالته شهد و بهرای ههر یهک از  12الهآ ایجهاد شهده ،مسهه بهینه -
یابی هنین دال بهتم مسه ا دندانه دار بها اسهتااده از الگهوریت  CBOهس گردیهد .نتهایج ایهم خا یهس نشهان مهیدههد که
در هر الآ بارگذاری بها االهنایش دهانه خیهر ،م هدار خهابه ههد دال مهورد نرهر بیشهتر مهیشهود که منانهی ن بها یهک
ممادل درج  3بابس براز اسآ .اما در ههر دهانه خیهر هابهآ ،بها کهاهش بارگهذاری م هدار خهابه ههد خ ری هاد بهدون خغییهر
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 در وابهه میهنان خهاهیر خغییهرات دهانه.بابی میماند یا ب بیان دبیقخهر در بر هی مهوارد به میهنان انهدکی کهاهش مهییابهد
خیر بر روی م دار هنینه دال بتنهی دندانه دار بسهیار بیشهتر از میهنان خهاهیر خغییهرات بارگهذاری بهر روی م هدار هنینه دال
 به ع هارخی کمتههریم خغییههر. درصهدی دهانه خیهر م ههدار هنینه دال بیشههتر از دو برابهر مههیشهود51  بها االههنایش.مهیباشههد
 درصههدی خههابه111  االههنایش ههدودا،خههابه هههد به ههاور خغییههرات وههول دهانه خیههر در یههک الههآ بارگههذاری مشههمی
.هههد را در پههی داشههت اسههآ امهها میههنان خههاهیر بارگههذاری در خغییههر م ههدار هنینه دال دندان ه دار بسههیار کمتههر مههیباشههد
. درصد بوده اسآ13  خغییر م دار خابه هد ب مینان دود،بیشتریم خاهیر مینان بارگذاری
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