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چكيده -طرح بهینه پل قوسی بتنی به تعدادی از پارامترها وابسته است .طراحی پلهای گفته شده به گونهای که تمامی محدودیتهای طراحی و
اجرایی را تامین کند کار دشواری است .در این مقاله با استفاده از روش الگوریتم  SPSAشکل زیرسازهیِ پل بهینهسازی شده است .پل قوسی مورد
مطالعه در این پژوهش از نوع پلهای با جان باز است .هدف از طرح بهینه ،شکلی از پل است که حجم بتنآرمه مصرفی برای ساخت قوس و پایههای
آن حداقل باشد .ارتفاع قوس در وسط دهانه ،ارتفاع قوس در تکیهگاه قوس ،خیز قوس و شعاع چپ و راست سطوح باال و پایین قوس به عنوان
متغیرهای طراحی مسالهی بهینهسازی در نظر گرفته شدهاند .قیود در نظر گرفته شده در بهینهسازی زیرسازهی پل شامل قیود تنش ،تغییرشکل و
هندسی است .در پایان نشان داده شده است که الگوریتم  SPSAروشی موثر در بهینه سازی شکل پل قوسی با جان باز است و برای مطالعهی موردی
پلِ سِتینا ،حجم بتن آرمه زیرسازهیِ پل  29درصد کاهش نسبت به طرح اجرا شده داشته است.
واژگان كليدی :پل قوسی جان باز ،بهینه سازی شکل ،الگوریتم  ، SPSAزیرسازه پل ،پل ستینا.

اِرماپوالس و همکاران [ ]4در سال  4391در مطالعهای

 .1مقدمه

پارامتری خیز بهینه پلهای فوالدی جان باز برای دو

طرح سازهای مناسب مستلزم تامین همزمان ایمنی و هزینه

حالت قوس با تکیه گاه گیردار و مفصلی با دهانه  06الی

کمینه است .بهینه سازی هزینه ،به ویژه در سازههای

 216متر و نسبت خیز به دهانه  6/46الی  6/16را بررسی

بزرگ مقیاس حائز اهمیت است .پلهای قوسی جان باز

کردند .در این پژوهش هدف کمینه کردن وزن فوالد

عموماّ جزو بناهای بزرگ مقیاس محسوب میشوند.

مصرفی در سازه بود .نتایج پژوهش آنها در قالب

از اینرو کمینه سازی هزینه ساخت پل قوسی زمینه

گرافهایی دو بعدی بر اساس خیز به دهانه و وزن بهینه

پژوهشهای مهمی محسوب میشود .طراحان سازه در

نشان داده شده است .برای قوسهای دو سر مفصل،

عمل برای طراحی سازهی پل از روش سعی و خطا برای

بهترین نسبت خیز به دهانه  6/40و برای حالت دو سر

کمینه سازی هزینه ساخت پل استفاده میکنند .اما به

گیردار بین  6/49الی 6/26به دست آمده است.

کارگیری روش سعی و خطا نیازمند تجربه و مطالعات

لونیس و همکاران [ ]2در سال  4331با کمک روش بهینه

اولیه طرح است در حالی که روش بهینه سازی در یک

سازی چند هدفهی مقید ،بهترین سیستم عبورگاه پل را از

مرحله برآورد دقیقی از طرح بهینه را میدهد.

میان مقاطع تیرهای پیش ساخته  Iشکل ،شاهتیر قوطی
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شکل تک سلوله ،دو سلوله ،دال توپر پیش کشیده و دال

تحت بارگذاری استاتیکی خواهد شد .آنها نشان دادند که

با حفرههای متعدد انتخاب کردند .عرض عبورگاه در

استفاده از چنین سیستمی مزایای زیادی از جمله ساخت

روند بهینه سازی ثابت در نظر گرفته شده است.

و اجرای راحت قوس و کاهش وزن پل میشود.

متغیرهای طراحی برای سیستمهای عبورگاه مختلف

لوته و همکاران [ ]7در سال  2644در مقالهای الگوریتمی

جداگانه در نظر گرفته شدهاند .برای نمونه در مقطع قوطی

برای بهینه سازی پل کابلی به کمک الگوریتم ژنتیک ارایه

با یک سوراخ ،ضخامت جدارهی مقطع ،عرض عبورگاه

کردند .هزینه مصالح مورد نیاز در ساخت پل به عنوان

پیاده و ارتفاع کلی مقطع به عنوان متغیرهای طراحی در

تابع هدف در نظر گرفته شده است .رفتار غیرخطی

نظر گرفته شده است .معیار انتخاب جوابهای نامغلوب

هندسی مصالح در این پژوهش لحاظ شده است .همهی

آنها فاصله با نرمهای مختلف از نقطهی آرمانی است.

المانهای به کار رفته در نرمافزار المان محدود پژوهش

پژوهش مشابهی به وسیلهی اوکوبو و همکاران [ ]9در

گفته شده المانهای خطی است .برای عبورگاه نیز از

سال  4339برای بهینه سازی چند هدفه ی عبورگاه

مقطع جعبهای با یک سلول استفاده شده است .آنها نشان

پلهای بتنی پیش کشیده به کمک بهینه سازی فازی با در

دادند که برای پلهای قوسی با دهانه  06متر  %21کاهش

نظر گرفتن هزینه ساخت و زیبایی پل انجام گرفته است.

هزینه و برای دهانه تا  166متر این صرفه جویی تا %11

مقالهای جامع به وسیلهی خی و همکاران [ ]1در سال

نیز رسیده است.

 2669راجع به بهینه سازی توپولوژی انواع پلها با درنظر

مکی آبادی و همکاران [ ]9در سال  2649در مطالعهای

گرفتن قیود تنش ،تغییرمکان و قیود فرکانسی ارائه شده

پل فوالدی یک دهانه را به کمک الگوریتم بهینه سازی بر

است.

پایه آموزش– یادگیری ارایه کردند؛ نشان دادند که به

بهینهسازی پلهای کابلی با دهانهی بلند به وسیلهی

کارگیری این روش برای بهینهسازی پلهای با دهانه بلند

بالدومیر و همکاران [ ]1در سال  2646انجام شده است.

مفید است .به منظور سادهسازی ،بارگذاری یکنواختی

المانهای مورد استفاده در مدلسازی ،المان تیری 9

برای در نظر گیری بار مرده و زنده عبورگاه لحاظ شده

گرهی سه بعدی که هر گره قابلیت انتقال در سه جهت را

است .متغیرهای طراحی سطح مقطع اعضای فوالدی در

دارد است .برای جلوگیری از انتقال لنگر خمشی ،دو

نظر گرفته شده است.

انتهای کلیهی المانها مفصلی مدل سازی شده است .تابع

آیدین و همکاران [ ]3در سال  2649به کمک الگوریتم

هدف کمینه کردن حجم فوالد مصرفی در پل در نظر

ژنتیک ،بهینه سازی پلی با عبورگاه بتنی پیش کشیده را

گرفته شده است .قید تغییر مکان افقی پایهی نگهدارندهی

ارایه کردند .تابع هدف کمینه سازی هزینه کلی پل ،هزینه

کابلها ،قید تغییر مکان قائم عبورگاه پل و تنش کششی

کلی ،شامل مجموع هزینه شاه تیر ،تیرفرعی ،پایه و پی

در کابل از قیود در نظر گرفته شده در این پژوهش است.

است .هزینه مصالح با واحد پولی محل انجام پروژه

سه ترکیب بارگذاری برای بهینهسازی در نظر گرفته شده

برآورد شده است .تعداد دهانه ،ابعاد مقطع تیر پیش

است .تعداد و سطح مقطع کابلها از متغیرهای طراحی

کشیده ،مساحت فوالد مصرفی در تیر پیش تنیده به عنوان

این پژوهش است.

متغیرهای طراحی معرفی شده است .در مراجع [ ]46الی

وی و همکاران [ ]0در سال 2646پیشنهاد طراحی پلی

[ ]41نیز مطالعاتی انجام شده است.

قوسی با دهانه  126متر را ارایه کردند .مقطع قوس گفته

هدف از پژوهش حاضر بهینه سازی شکل پلهای قوسی

شده ،جعبهای با بال بتنی و جان فوالدی است .در اثر

جان باز است .بهینه سازی سازهی بزرگ مقیاس پل

جایگزینی جان فوالدی با جان بتنی مقداری از صلبیت

قوسی دهانه بلند به دلیل تعداد متغیرهای طراحی زیاد

قوس کاسته میشود و ایجاد تغییرمکانهای بزرگتری

کاری دشوار است و برای امکانپذیر شدن حل چنین
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مسایلی نیاز است مساله تا جایی که امکانپذیر است و
خطای کمی در پاسخ ایجاد کند ساده سازی شود .از
اینرو از تغییرات اندازه و شکل روسازه ی پل در روند
بهینه سازی چشمپوشی شده است و مشخصات آن مطابق
طرح اجرا شده در نظر گرفته شده است .همچنین تعداد و
مقطع ستونهای متصل کنندهی روسازه به قوس در طول
بهینه سازی ثابت و برابر با طرح سازهی موجود در نظر
گرفته شده است .به عبارتی بهینهسازی برای زیر سازهی
پل انجام گرفته است .تغییرات در شکل قوس و مقطع
قوس و ارتفاع ستونها دیده شده است .ارتفاع قوس در
وسط دهانه ،ارتفاع قوس در تکیهگاه قوس ،خیز قوس و
شعاع چپ و راست سطوح باال و پایین قوس به عنوان

شکل( .)4برش عرضی پل ستینا

متغیرهای طراحی مسالهی بهینهسازی در نظر گرفته شده
است که در قالب بردار متغیرهای طراحی در رابطه ()4
نشان داده شده است.
()4

}

{
شکل( .)2نیمرخ طولی پل ستینا

 .2توصيف پل
مطالعه موردی پژوهش حاضر ،پل واقع بر رودخانه ستینا
با دهانه  416/96متر در نزدیکی شهر Triljاست .زمان
ساخت این پل در سال  2661میالدی است که در سال
 2667به بهره برداری رسیده است .این پل قوسی با جان
باز از عبورگاه بتن مسلح با عرض  46/16متر که شامل
دو خط تردد اتومبیل و دو مسیر عابر پیاده  4/21متری

شکل( .)9نمای پل ستینا

است .شیب طولی پل  6/1درصد است ]46[ .در شکل
( )4مقاطع عبورگاه ،ستون و قوس پل موجود نشان داده
شده است .در شکل ( )2نیز مشخصات هندسی پل نشان

 .3مدل سازه و تحليل

داده شده است .در شکل ( )9نیز نمایی از پل قابل
مشاهده است .خیز به دهانه قوس  41/1درصد اجرا شده

به منظور بهینه سازی شکل پل قوسی ،مدل پارامتری سه

است .شیب طولی پل  6/1درصد از وسط به طرفین پل

بعدی نشان داده شده در شکل ( )1به کمک نرم افزار

اجرا شده است .مدول االستیسیته ی بتن مصرفی در

اجزای محدود  Ansysایجاد شده است .برای مدلسازی

پایهها و تیرهای عرشه  29گیگاپاسکال و برای قوس

قوس از المانهای هشت گرهی ایزوپارامتریک خطی

زیرسازه  99/1گیگاپاسکال است.

استفاده شده است ]40[ .به منظور مدلسازی ستون ،کوله
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بهینهسازی پلهای قوسیِ بتنی با جانِ باز

و عبورگاه پل از المان سه بعدی االستیک  Beam4با یک

مراحل اجرایی الگوریتم  SPSAرا در شش گام به

گره در هر انتهای تیر استفاده شده است .مدل اجزای

صورت زیر می توان بیان نمود]47[ :

محدود از  092گره 996 ،المان شامل  290المان حجمی

گام اول :در این مرحله شمارنده  k =1انتخاب شده و

و  31المان خطی تشکیل شده است .مدل اجزای محدود

یک مقدار  Xاولیه به صورت تصادفی در فضای جستجو

پل در شکل( )1قابل مشاهده است.

تولید میشود .ثوابت غیرمنفی  α, γ, A, c, aمقداردهی
اولیه میشوند .سپس مقادیر  a kو  ckبترتیب از روابط 2
و  9محاسبه میشوند.
(:)2

c
k

ck 

(:)9

a
(A  k )

ak 

گام دوم :تولید بردار آشفتگی تصادفی  Δ kکه باید شرائط
خاصی را ارضاء نماید .هر یک از  nمولفه این بردار به
طور مستقل به وسیله یک تابع توزیع احتمال با میانگین
صفرتولید میشود .یک انتخاب ساده و مناسب برای هر
شکل ( .)1مصالح اختصاص داده شده به المانهای پل

درایه استفاده از توزیع برنولی  1با احتمال

مساوی 1
2

برای

نمونه

برای

هر

یک

است.

}  ΔT  { -1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1یک

مدل

از

بردارهای تولید شده با توزیع برنولی با ده درایه است.
گام سوم :برای تولید مقادیر تابع هدف ،حد باال و پایین
تابع را در نقطه مورد نظر برای اغتشاش همزمان تمام
درایههای بردار  Xمحاسبه میکنیم ،بدین منظور دو مقدار

شکل( .)1مدل اجزای محدود پل

)  y( X k  ck .Δkو

) y( X k  ck .Δk

به وسیله ck

و Δk

محاسبه شده از مراحل قبل محاسبه میشوند.
گام چهارم :در این مرحله گرادیان تقریبی تابع از رابطه

 .4فرمولبندی و مسئلهی بهينهسازی
الگوریتم گرادیان پایهی

( )1محاسبه میشود Gˆ k ( X k ) .گرادیان تقریبی تابع در

SPSA (Simultaneous

تکرار  kام فرآیند بهینهسازی ،و  j ، Δ kjامین درایه از

) Perturbation Stochastic Approximationیک

بردار  Δ kاست.

الگوریتم قدرتمند برای بهینهسازی سیستمهای پیچیده

(:)1

است که توسط اسپال در سال  4331توسعه و گسترش
یافت .ازجمله ویژگیهای الگوریتم  SPSAاین است که در

 1 k1 
 1 
 k 2 
  
y
(
X

c
.
Δ
)

y
(
X

c
.
Δ
)
k
k
k
k
k
k
Gˆ k ( X k ) 
 1 
2.ck
  kj 
  
 1 
  kp 

هر تکرار بهینهسازی ،مستقل از تعداد متغیرهای طراحی،
تنها به دو بار ارزیابی تابع هدف (تحلیل سازه) نیازمند
است .ماهیت تصادفی این الگوریتم احتمال رسیدن به
بهینه کلی را افزایش می دهد.
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مقدار  Xبه دست آمده در این مرحله باید کنترل شود تا از
حدود مجاز  Xتجاوز نکررده باشرد .حردود مجراز همران

تعيين مقادير اوليه

قیدهای مرزی  Xاست که بایرد در هرر مرحلره از فرآینرد

حدس اوليه :

بهینهسازی کنترل شوند؛ به عبارت دیگرر بایرد  X k 1بره
دستآمده در این مرحله در رابطه ( )0صدق کند.

محاسبه مقادير:

,

X l  X k 1  X u

(:)0

که  X uحد براال و  X lحرد پرایین برردار  Xاسرت در
,

صورت تخطی از این حدود باید مقدار  Xاصرالح شرود و
با مقدار اصالحشده به مرحله بعد رفت.
گام ششم :در این مرحله اگر تعداد تکرارهای مجاز بهینره

محاسبه تابع
يعني ارزيابي

سازی پایان یافته باشند برنامه متوقف میشود ،در غیر این
و

صورت باید مراحل دو تا پنج تکرار شوند .پرس از پایران
برنامه کمترین مقدار تابع هدف به دسرت آمرده در طرول

بروز رساني ضريب تابع جريمه و متغير : k

فرآیند بهینهسازی که به ازای آن تمامی قیود نیز ارضا شده
باشند به عنوان جواب بهینه در نظر گرفته میشود.

 .5توصيف برنامه

محاسبه گراديان تابع:

برنامه نوشته شده دارای سه مرحله است:
خير

آيا تعداد تكرارها

.4

پايان يافته است؟

تولید تصادفی هندسه پارامتری پل به کمک

برنامه متلب

)? (If k=kmax

.2

نمايش مقدار بهينه:

فراخوانی نرم افزار المان محدود انسیز برای

تحلیل سازه

بله

.9

شکل ( .)0فلوچارت الگوریتم SPSA

بهینه سازی مقطع ،شکل پروفیل طولی قوس.

مقاطع اختصاص یافته به المانهای یک بعدی تیری برای
ستون ،کوله و عبورگاه به ترتیب ،مقاطع جعبهای،

گام پنجم :در این مرحله با استفاده از گرادیان تفریبی به

مستطیلی و  Tشکل است که در طول روند بهینه سازی

دست آمده از مرحله قبل مقدار  Xرا با استفاده از رابطه

ثابت میمانند .از شیب عبورگاه در مدلسازی صرفنظر

( )1بروز میکنیم که در این تغییر صورت  X kبه X k 1

شده است .ارتفاع ستونهای بین قوس و عبورگاه قابل

برای محاسبات در مرحله بعد تبدیل میشود.
رابطه(:)1

تغییر است .هدف از بهینه سازی کمینهسازی حجم
مصالح زیر سازه شامل ستونها و قوس پل است که در

) X k 1  X k  ak .Ĝk ( X k
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رابطه ( )7نشان داده شده است .برنامه نوشته شده قادر

) 1166 ،AASHTO(2002نیوتن بر متر طول تیرهای  Tشکل

است قیدهای تنش فشاری و کششی در نقاط گوسی به

عبورگاه اعمال شده ،انجام گرفته است ]49[ .مطابق شکل

ترتیب در رابطه ( )9و ( )3آورده شده است .قید

( ،)7بهینه سازی برای انواع ضخامتهای جان قوس

تغییرمکان قائم قوس در رابطه ( )46قابل مشاهده است.

انجام گرفته است .از نتایج به دست آمده قابل مشاهده

روابط ( )44الی ( )41نیز قیدهای هندسی قوس است.

است که کمینه حجم مصالح مصرفی در پل برای ضخامت

قیدهای ( )44و ( )42سبب می شود ضخامت تکیهگاه

جان  6/91متر میباشد .نتایج و مقادیر متغیرهای طراحی

قوس بیشتر از وسط قوس باشد .شعاع سطح پایین قوس

در جدول ( )4نشان داده شده است.

از شعاع باالیی کوچکتر است که به وسیلهی قیدهای
1350

کششی مجاز  %46ماکزیمم تنش اصلی فشاری مجاز

1300

مصالح در نظر گرفته شده است .معیار گسیختگی مصالح

1250

ویالم -وارنکه در نظر گرفته شده است.

1200

Optimum Bridge

1150

( )7
0.5

Subject to:
()8

0.45

0.4
)tw (m

)Optimum Volume (m3

( )49و ( )41کنترل شده است .ماکزیمم تنش اصلی

1100
0.3

0.35

شکل( .)7حجم بهینه برای انواع ضخامت جان قوس

( )3

جدول( .)4متغیرهای طراحی پل بهینه

()46

()42( )44
TC
1  0
TAL

=0.35

TC
1  0
TAR
R RL
1  0
R RU
R LL
1  0
R LU

()49
()41

Optimum

 nipنشان دهنده ی تعداد نقاط گوسی است که تنش در
آنها قابل محاسبه است .ماکزیمم تغییرمکان قائم
در نظر گرفته شده است [ ]2و [.]0

متغیرطراحی

عالمت

اولیه

بهینه

ارتفاع میانیقوس

TC

2/1

4/33

ارتفاع چپ قوس

TAL

2/1

9/71

ارتفاعراستقوس

TAR

2/1

9/16

فاصلهقوسباالازمبدا

UUpos

6

6/36

شعاعچپ سطحپایین

RLL

426

421/4

شعاعراستسطحپایین

RRL

426

421/7

شعاعچپسطحباال

RLU

421

427/0

شعاعراستسطحباال

RRU

421

427/9

حجم بهینه  4494 :مترمکعب

h/l=0/631

یکی از پارامترهایی کلیدی عملکرد سازهای قوسها
نسبت ارتفاع به دهانه است .این نسبت از مقدار 6/417

 .6نمونه كاربردی

در طرح اجرا شده ،به مقدار  6/490در طرح بهینه کاهش
یافته است .کاهش  7/1درصدی نسبت فوق با کاهش

پس از ایجاد مدل هندسی با استفاده از قابلیتهای برنامه
تهیه

شده،

بارگذاری

زنده

مطابق

طول قوس همراه است .نسبت ارتفاع مقطع میانی به

آییننامه
6

کناری قوس در طرح اجرا شده  ،4و در طرح بهینه حدود

مجله علمی – پژوهشی عمران مدرس

دوره پانزدهم  /شماره یک  /بهار 4931

 6/7به دست آمده است .تغییر ارتفاع مقطع میانی و کناری

 .7نتيجهگيری

قوس به ترتیب  -26و  +91درصد است .در شکل()9



تغییرات تابع هدف در  2666تکرار قابل مشاهده است.

پل قوسی با جان باز است و برای مطالعه موردی پل ستینا

به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای طرح بهینه ،پل تحت

حجم بتن آرمهی زیر سازهی پل  29درصد کاهش نسبت

شتابنگاشت افقی زلزله طبس نشان داده شده در شکل

به طرح اجرا شده داشته است .همچنین نسبت خیز به

( ،)3بارگذاری شده است .در شکل ( )46ماکزیمم

ارتفاع طرح بهینه برای پل ستینا  6/490به دست آمده

تغییرمکان افقی و قائم باالی قوس نشان داده شده است

است.

که از مقادیر مجاز کمتر است.



tw=0.35m
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)RC Concrete volume (m3

1400

برای این دسته از پلها باید نسبت ارتفاع مقطع

میانی به کناری قوس کمتر از یک باشد.

1600
1500

روش  SPSAروشی موثر در بهینهسازی شکل

با کاهش ضخامت جدارهی قائم مقطع قوس،

بتن مصرفی کاهش پیدا میکند ،اما کاهش بیش از
اندازهی ضخامت جدارهی قائم مقطع قوس ،باعث
غیراقتصادی شدن طراحی خواهد شد .همچنین افزایش
بیش از اندازهی ضخامت جدارهی قائم مقطع قوس،

1100

باعث غیراقتصادی شدن طراحی خواهد شد.
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