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چکیده
تعیین چیدمان بهینه ی فوالد تسلیح دیوار برشی با بازشو ،از مسائ

پر اهمیت در طراحی این عضو سازهای میباشد .یکی از روشهای

طراحی این اعضا روش مدل خرپایی میباشد که با توجه به مدل انتخابی چیدمان فوالد تسلیح صورت میگیرد .در این تحقیق با انتخاب
کسر حجمی مناسب در مسئلهی بهینهسازی توپولوژی پیوسته ،راهکاری برای تعیین مدل خرپایی بهینه معرفی شد .در مسئلهی بهینهسازی
از تابع هدف کمینه سازی انرژی کرنشی االستیک برای رسیدن به الگوی حم

بار بهینه و از مدل  SIMPاصالح شده با تابع جریمهی

پیوسته برای جلوگیری از رسیدن به جوابهای کمینهی محلی استفاده شد .در پایان با استفاده از تحلی اجزاء محدود غیرخطی و تعریف
شرایط کیفی و کمی برای مدل خرپایی بهینه ،به بررسی مدلهای به دست آمده از بهینهسازی توپولوژی برای سه نمونه دیوار برشی با
بازشو پرداخته شد و مدلهای به دست آمده با مدلهای پیشین و مدلهای با قید ساخت مقایسه گردید .نتایج نشان میدهد مدلهای
بهینه سازی توپولوژی نسبت مقاومت نهایی به وزن فوالد تسلیح بیشتری نسبت به مدلهای دیگر دارند و چیدمان بهینهای برای فوالد
تسلیح دیوار برشی با بازشو پیشنهاد میکنند.
واژههای کلیدی :دیوار برشی با بازشو ،مدل خرپایی ،بهینهسازی توپولوژی ،انرژی کرنشی االستیک کمینه ،اجزاء محدود غیر خطی.
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رضا مرشد ،محمد کمالالدینی عزآبادی ،نیما باقدم

در طراحی به روش مدل خرپایی با توجه به مدل پیشـــنهادی محل

اســـتفاده از دیوار برشـــی در ســـاختمانهای بتن آرمه به عنوان یک قرارگیری اعضـای کشـشـی مشخص شده و چیدمان فوالد تسلیح
سـیستم باربر جانبی دوگانه مرسوم میباشد .با توجه به سختی درون اصـــلی شـــکــل می گیرد .مهم ترین گــام طراحی در روش مــدل
صـفحهای دیوارهای برشی ،این دیوارها بیشترین سهم نیروی برشی خرپایی ،مرحلهی انتخاب مدل مناسب میباشد .تا کنون روشهای
ناشی از بار زلزله را تحمل میکنند؛ همچنین استفاده از دیوار برشی گونـاگونی برای تعیین مـدل خرپایی نواحی کرنش آشـــفته ارائه
بـاعـث افزایش شـــکـلپـذیری و محـدود نمودن تغییر مکان جانبی شـده است .از جملهی این روشها می توان به روش الگوی حمل
سـاختمان میگردد .در سـاختمانهای متوسط معموالً به دلیل مسائل بار ،روش الگوی ترک و روش حل االســتیک اشــاره کرد .روش
معماری و تأسیساتی دیوارهای برشی اطران آسانسور و دستگاه پله الگوی حمل بار ،یک ســیســتم تعادل نامتوازن را نشــان میدهد و
قرار میگیرد؛ و در ســـاختمـانهـای بلند مرتبه با توجه به طول قابل بـاید با تعیین نیروهای اطران منحنی بار به یک ســـیســـتم تعادل
توجه ساختمان دیوارهای مورد نیاز در دو جهت متعامد و در لبههای متوازن تبدیل شـــود .ســـپ

الگوهای حمل بار و نیروهای موازنه

خارجی ســـاختمان قرار میگیرند .اســـتفاده از نور برای فضـــاهای شـده ،با اعضـای کشـشـی یا فشـاری مناسب جایگزین میشوند و
داخلی و نیاز به دسترسی از یک طرن به طرن دیگر ،وجود بازشو مـدل خرپایی ازاین روش به دســـت میآید .روش الگوی ترک،
داخل دیوار را اجتناب ناپذیر میکند .بازشـــدگی در دیوار بر رفتار برای اســتفاده از این روش تصــویر الگوی ترک اعضــایی که به
لرزهای آن تـأثیر میگذارد و دیگر از روشهای معمول آئیننامهای صورت تجربی آزمایش شدهاند و یا نواحی کرنش آشفته مشابه با
نمیتوان به طراحی دیوار برشـی پرداخت و نیاز به تمهیدات خاصی عضـــو مد نظر طراح ،باید موجود باشـــد تا بتوان از روی تصـــویر
برای تسلیح اطران بازشو میباشد.

ترک آنها ،الگوی مدل خرپایی مناســب را پیشــنهاد کرد .روش

یکی از راههای طراحی این اعضــا روش مدل خرپایی 1میباشــد .حل االســـتیک ،در این روش توزیع تنش االســـتیک به صـــورت
مدل خرپایی که به آن ســیســتم تعادلی نیز گفته میشــود [ ]1یک خطوط سیر تنش یا تصویری از تنشهای اصلی نشان داده میشود
راهحل پالســتیکی کران پائین از تحلیل حدی میباشــد که جریان و اعضای فشاری به صورت موازی با تنشهای فشاری اصلی قرار
پیچیده تنش در اعضــای بتن مســلح را به صــورت مجموعهای از میگیرند و محل اعضـای کشـشـی به وسـیلهی تنشهای کشــشی
اعضای کششی ،فشاری و گرهها ایدهآل سازی میکند [ .]6روش اصلی مشخص میشود [.]6
مدل خرپایی در ســال  1866توســط هنبیک مطرح و به وســیلهی انتخاب مدل ه ای متفاوت برای اعضــای مشــابه ،ســخت بودن
ریتر و مورش ادامه داده شــد [ .]6امروزه بیشــتر این روش را به نام

انتخاب مدل مناسب برای اعضای با پیچیدگی هندسی و شرایط

اشـــالیچ و همکارن که در ســـال  1685آن را متحول ســـاختند،

بـارگـذاری و حتی در بعضـــی مواقع غیر ممکن بودن انتخاب

میشـــناســـند [ .]0به طور کلی گامهای طراحی به شـــیوهی مدل مدل با روش های پیشـین سـبب روی آوردن محققین به سمت
خرپایی شامل مراحل زیر میباشد:
گام اول :تعیین شرایط مرزی.
گام دوم :تعیین مدل خرپایی مناسب و محاسبهی نیروهای اعضا.

روش هـایی که بتوان به صـــورت خودکار مدل خرپایی تعیین
کرد ،شد .امروزه د ر بسیاری از مراجع ،از بهینه سازی توپولوژی
پیوسته وگسسته برای تعیین خودکار مدل خرپایی استفاده شده
اســـت [ .]7-14در ســـال  6441لی یـانـگ و همکاران [ ]11با

گام سوم :کنترل مقاومت اعضای فشاری و نواحی گرهی.

اســـتفاده از روش  6ESOکه مبتنی بر مفهوم ســـاده ی حذن

گام چهارم :تعیین فوالدتسلیح اعضای کششی ،کنترل طول مهاری

تدریجی مواد ناکارآمد از سازه می باشد ،به تعیین مدل خرپایی

و چیدمان آن.

پر داختنــد .بروجی در ســـال  ] 5[ 6446بــا اســـتفــاده از روش
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تعیین چیدمان بهینه فوالد تسلیح دیوار برشی با بازشو با رویکرد مدل خرپایی

 SIMP1و یـک فیلترینـگ جدید برای جلوگیری از پدیده ی طبق نظر اشـالیچ و همکاران برای تعیین مدل مناسـب ،اســتفاده از
شـــطرنجی شـــدن ،به تعیین مدل خرپایی برای نواحی کرنش این نکتـه مؤثر اســـت کـه بارها برای انتقال به تکیهگاهها خواهان
آشفته پرداخت .البته موضود تعیین مدل خرپایی برای برخی از استفاده از مسیری (مدلی) با کمترین نیرو وتغییر شکل میباشند .از
اعضـــای خاص نیز مورد توجه برخی از محققین بوده اســـت .آنجایی که اعضـای کششی شکلپذیری بیشتری نسبت به اعضای
نگاریجین و پی لیا [ ]16در سال  6448و لی و همکاران [ ]16در فشـاری بتنی دارند ،مدل با کمترین وکوتاهترین اعضــای کشـشی
ســـال  6416بـه ترتیـب به تعیین مدل خرپایی تیرهای عمیق و بهترین میباشـــد [ .]0این معیار ســـاده را میتوان برای تعیین مدل
اتصاالت با استفاده از بهینه سازی توپولوژی پرداختند.
در این پژوهش با اســتفاده از بهینهســازی توپولوژی پیوســته با تابع

بهینه به شکل زیر رابطهی بندی کرد:
()1

𝑚𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝑖𝜖 𝑖𝐿 𝑖𝐹 ∑

هدن کمینهســازی انرژی کرنشــی االســتیک مدل خرپایی بهینه که در آن 𝑖𝐹 نیروی اعضـای کشـشی یا فشاری 𝐿𝑖 ،طول اعضای
برای دیوار برشـی به دسـت آورده شد و بر خالن تحقیقات قبلی فشـاری و کشـشـی 𝜖 ،کرنش متوسـط عضو میباشد .رابطه  1از
𝑖

مدلهای حاصــل از توپولوژی با اســتفاده از تحلیل اجزاء محدود اصــل کمینهســازی انرژی کرنش االســتیک برای رفتار االســتیک
غیرخطی مورد بررســی قرار گرفت و با مدلهای با قید ســاخت و اعضـای فشـاری و کشـشـی بعد از ترک گرفته شـده اسـت .چون
مدل های پیشـین مقایسـه گردید .همچنین در این تحقیق به بررسی کرنش بتن کم میباشد معموالً از مشارکت اعضای فشاری در این
تأثیر پارامتر کســـر حجمی برای تعیین مدل خرپایی بهینه پرداخته رابطه صــرن نظر میشــود [ .]0باید توجه داشــت که یک مدل
شــد و در نهایت با بررســی ســه مســئلهی عددی راهکاری برای خرپایی بهینهی مطلق برای یک مســـئلهی خاص وجود ندارد ،اما
چیدمان فوالد تسلیح دیوار برشی با بازشو ارائه شد.
یـک مهنـدس طراح با تجربه در زمینهی طراحی به شـــیوهی مدل
در ادامـه ابتـدا شـــرایطی برای انتخـاب مدل خرپایی بهینه تعریف خرپایی میتواند مدل ایمن را انتخاب کند .الزم به ذکر است تنود
میشـود .سـپ فرآیند بهینهسازی توپولوژی برای رسیدن به مدل در زمینهی تعیین مدل خرپایی از معایب این روش نمیباشد ،بلکه
خرپایی بهینه توضــیح داده میشــود .در پایان با اســتفاده از تحلیل یک ویژگی است که به طراح ،اجازهی انتخاب مدلهای متفاوت
اجزاء محدود غیرخطی مدل های خرپایی به دســت آمده برای سه می دهـد .البتـه انتخاب مدل مناســـب از اهمیت ویژهای برخوردار
دیوار برشـی با بازشوهای مختلف با مدلهای پیشین و مدلهای با اســت و نمیتوان هر مدلی را مدل مناســب در نظر گرفت و برای
قید ساخت مقایسه میگردد.
طراحان بیتجربه انتخاب مدل ،ســخت میباشــد .از اینرو در این
پژوهش سـعی شـده تا با انتخاب کسر حجمی مناسب در مسئلهی

 -3مدل خرپایی بهینه
پیدا کردن مدل خرپایی بهینه تا کنون توجه محققین بسیاری را به بهینهســـازی توپولوژی پیوســـته ،روشـــی برای تعیین مدل بهینه و
خود جلب کرده است [ 1و  .]0برای انتخاب مدل خرپایی مناسب مناســـب ارائه شـــود و مطابق با مدلهای به دســـت آمده چیدمان
و بهینه باید فاکتورهای زیر را در نظر گرفت تا مدل انتخابی بهینه ،بهینهی فوالد تســلیح برای دیوار برشــی با بازشــو ارائه گردد .باید
توجه داشت در این تحقیق منظور از چیدمان بهینه ،چیدمانی است
مناسب و کارا باشد.
 -1تفاوت اسـاسی با میدان تنش واقعی نداشته باشد ،تا سازه تغییر که هم وزن میلگرد مصــرفی کمینه و هم مقاومت نهایی بیشــینهای
شــکل قابل توجهی تحمل نکند و احتمال شــکلگیری ترکهای داشته باشد و مدلی بهینه است که هر دو معیار را برآورده کند.
بزرگ کاهش بیابد.
 -6حتیالمقدور ساده بوده تا زمان تحلیل بهینه باشد.
 -6از نظر اجرایی پیچیده نبوده و قابلیت اجرا داشته باشد.
 -0فوالد تسلیح مصرفی کمینه باشد.

 -9بهینهسازی توپولوژی
امروزه بهینهســـازی توپولوژی ابزاری بهنســـبت جدید در دســـت
مهندسـین طراح می باشد که از آن به طور گسترده در فرآیندهای
Solid Isotropic Material with Penalization
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طراحی اسـتفاده شـده اسـت .این شـاخه از بهینهسـازی در صنعت شـــونـد .تـا کنون راههای متفاوتی برای ســـوق دادن چگالیهای
اتومبیلسـازی ،هوافضـا ،سـاخت و سـاز و اکثریت علوم مهندسی بینابین موجود در طرح به سـمت مقادیر  4و  1ارائه شده است که
کاربرد زیادی دارد .بهینهسـازی توپولوژی به دو شــاخه گسسته و یکی از متـداولترین این راهکـارهـا روش  SIMPمیباشـــد که
پیوسـته تقسـیم میشود« .میشل» در سال  1640اولین کسی بود که مطابق با آن سختی مواد به تابعی موسوم به چگالی وابسته میشود
از معیـار بهینـهگی برای به دســـت آوردن چیدمان خرپایی با وزن که در این پژوهش از  SIMPاصـــالح شـــده [ ]15به شـــکل زیر
کمینـه اســـتفـاده کرد 54 .ســـال بعد رزوانی به همراه گروهی از استفاده شد :
محققین به بررسی تئوری میشل پرداختند .در سال  ،1655رزوانی
و پراگر اولین تئوری کلی بهینهسـازی توپولوژی گسسته را تحت
عنوان تئوری چیدمان بهینه 1رابطهسـازی کردند [ .]10مقاله بندسو
و کیکوچی 6در ســال  1688نقطهی تحولی در تاریخ بهینهســازی
توپولوژی بود ،در واقع این مقاله نخسـتین حل عددی برای مسائل
بهینهســازی توپولوژی ســازههای پیوســته بود که در آن از روش
اجزاء محـدود کمـک گرفتـه شـــده بود [ .]17هـدن اصـــلی در
بهینهســـازی توپولوژی پیوســـته پیدا کردن چیدمان بهینه مواد در
ناحیه معین برای انتقال بارهای وارده به نواحی مرزی میباشد.
در بهینهســازی توپولوژی پیوســته ،محدودهی طراحی به صــورت
فرضی گسستهسازی میشود و میدان جابهجایی با بینهایت درجه

) 𝑛𝑖𝑚𝐸 𝐸𝑒 (𝑥𝑒 ) = 𝐸𝑚𝑖𝑛 + 𝑥𝑒𝑝 (𝐸0 −

()6

که در آن  𝐸0مدول االســتیســیته مواد (المان توپر یا  )1و 𝑛𝑖𝑚𝐸
مدول االســتیســیته نواحی خالی (المان خالی یا  )4برای جلوگیری
از تکین شدن ماتری

سختی میباشد 𝑥𝑒 .متغیّر طراحی (چگالی

مصـنوعی) و توان 𝑃 موجود در رابطه ،پارامتر جریمه میباشد که
چگالیهای (متغیّرهای طراحی) بینابین را به ســـمت  4و  1ســـوق
می دهد و باعث ایجاد طرحی که شـامل فضای خالی و مواد است
میشود.
 -4-9کمینه سازی انرژی کرنشی االستیک
با توجه به مطالب اشــاره شــده در بخش  6مبنی بر اســتفاده از

آزادی به یک میدان گسـسته با تعداد متناهی درجه آزادی تبدیل انرژی کرنشی االستیک برای تعیین مدل خرپایی بهینه و با استفاده
می شـــود .در این حالت تعداد متغیّرهای طراحی وابســـته به تعداد از مدل  SIMPبرای مواد ،مســئلهی کمینهســازی انرژی کرنش ـی
المانها میباشــد .اگر فقط توالی و ارتباط بین المانها مهم باشــد االستیک محیط پیوسته به شکل زیر تعریف میشود:
𝑁
می توان متغیّرهـای طراحی را وجود و عدم وجود المانها انتخاب ()6

𝑒𝑢 𝑒𝑘 𝑇𝑒𝑢 𝑃) 𝑒𝑥(∑ = 𝑈𝐾 𝑇 𝑈 = 𝐶

کرد .به عبارت دیگر میتوان با رویکرد  4و  1وجود المان را با 1

𝑒=1

و عدم وجود المان را با  4معین کرد .حل مســـائل بهینهســـازی با
متغیّرهای طراحی گسسته به مراتب سختتر از مسائل با متغیّرهای

min:

)𝑥(𝑉
𝑓≤
𝑉0

()0

پیوســته میباشــد .متداول ترین شــیوه برای حل اینگونه مســائل
اصــالح مســئله با جایگزین کردن مقادیر پیوســته به جای مقادیر

()7

گســســته میباشــد .از اینرو متغیّرهای طراحی میتوانند مقادیری

()3

∶ 𝑡 𝑠.

𝐹 = 𝑈𝐾
0≤𝑥≤1

بین  4و  1بگیرنــد .وجود المــان هــایی بــا مقــادیر میــانی (چگــالی که در آن 𝑈 و 𝐹 بردار جابهجایی و نیرو و 𝐾 ماتری
بینابین) در طرح باعث نامطلوب شــدن طرح از دیدگاه مهندســی ســـازه و 𝑢 و 𝑘 بـه ترتیب بردار جابهجایی و ماتری
𝑒

𝑒

سختی کل
ســـختی

میشـــود [ .]13این موضـــود از دو دیدگاه قابل بحث میباشـــد ،المـان 𝑒 ام میباشـــند 𝑉(𝑥) .و  𝑉0به ترتیب حجم مواد و حجم
دیدگاه اول قابلیت سـاخت (تولید) میباشد و دیدگاه دوم سختی ناحیهی طراحی و 𝑓 کسـر حجمی تعیین شده میباشد [ 18و .]16
کم در مقایسـه با حجم مصـالح مصرفی این المانها میباشد [ .]10بر اساس تئوری کالپیرون تابع هدن ارائه شده در رابطه  6بیانگر
از اینرو مقادیر میانی باید به نحوی به ســـمت  4و  1ســـوق داده دو برابر انرژی کرنش االستیک در حالت تعادل میباشد [.]5
Optimal layout theory
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تعیین چیدمان بهینه فوالد تسلیح دیوار برشی با بازشو با رویکرد مدل خرپایی

 -1ح مسئلهی بهینهسازی

این بدان معنا اسـت که با یک مشبندی ریزتر امکان شکلگیری

الگوریتمهای متنوعی برای حل مســـئلهی بهینهســـازی توپولوژی اعضای الغرتر افزایش یافته و طرح نهایی از تعداد اعضای بیشتری
مطرح شــده اســت که از پرکاربردترین این الگوریتمها میتوان به برخوردار میباشـــد[ .]5مســـئلهی دوم ایجاد پدیدهی شـــطرنجی
الگوریتم معیـار بهینهگی و الگوریتم مجانبهای متحرک اشـــاره میباشــد که در بســیاری از مراجع آن را ناشــی از گســســتهســازی
کرد .روش معیار بهینهگی یک روش ابتکاری اســـت که توســـط میدانهای سختی و جابهجایی توسط روش اجزاء محدود میدانند
بندســو برای به روز رســانی متغیّر طراحی مطرح شــده اســت .این [ .]64ناحیهی شـــطرنجی که طبق نظر دیاز و ســـیگموند ســـختی
روش یکی از مناســبترین الگوریتمها برای مســائل کمینهســازی کاذب دارد ناحیهای را به وجود میآورد که در آن المانهای توپر
انرژی کرنش تحت قید حجم میباشد [ 13و  .]18در این الگوریتم و توخالی تکرار شـده و شـکل حاصـل به صــورت یک صفحهی
مطابق رابطه  5متغیّرهای طراحی به روز رسانی میشوند:
𝜂

𝑥𝑒𝑛𝑒𝑤 :

)𝑚 max(𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑒 −

)𝑚 𝑖𝑓 𝑥𝑒 𝛽𝑒 ≤ max(𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑒 −

𝜂
𝑒𝛽 𝑒𝑥

𝜂

)𝑚 𝑖𝑓 max(𝑥𝑚𝑖𝑛 , 𝑥𝑒 − 𝑚) < 𝑥𝑒 𝛽𝑒 < min(1, 𝑥𝑒 +
)𝑚 min(1, 𝑥𝑒 +
𝜂
𝑒𝛽 𝑒𝑥 ≤ )𝑚 𝑖𝑓 min(1, 𝑥𝑒 +
{

شـطرنج میباشـد [ .]61این پدیده تا کنون مورد مطالعهی بسیاری
از محققین بوده اســت و راهکارهای فراوانی برای غلبه بر آن ارائه
شــده اســت که از جملهی آنها میتوان به اســتفاده از المانهای
مرتبه باالتر ،اسـتفاده از فیلترینگ ،استفاده از روشهایی موسوم به
کنترل محیط ،کنترل طول (ابعـاد اعضـــا) ،ایجـاد قیود بر پدیدهی
شطرنجی ،جریمه کردن پدیدهی شطرنجی ،المانهای شش گوشه

𝜂 و 𝑚 بـه ترتیـب متغیّر تعدیل و حد تغییرات میباشـــند .این دو و غیره اشاره کرد که هر کدام نسبت به دیگری مزیتهایی دارند
پارامتر تغییراتی که در هر چرخهی گام به روز رســـانی متغیّرهای [ .]66یکی از روش هـای پرکـاربرد برای مقـابلـه بـا این دو چالش
طراحی اتفاق میافتد را کنترل میکنند و برای کارایی روش قابل استفاده از فیلتر کردن حساسیت تابع هدن نسبت به متغیّر طراحی
تنظیم می بــاشـــنــد .معموالً  𝜂 =4/7و  𝑚 =4/6در نظر گرفتــه مطابق با رابطه  6میباشد که طی آن از تغییرات ناگهانی حساسیت

میشــوند 𝛽 .با توجه به شــرایط بهینهگی به صــورت زیر تعریف اطران المان جلوگیری میشود [.]16
𝑒
میشود:

𝑐𝜕
𝑒𝑥𝜕
= 𝑒𝛽
𝑉𝜕
𝜆
𝑒𝑥𝜕
−

()8
که در آن

𝑐𝜕

و

𝑉𝜕

𝑒𝑥𝜕 𝑒𝑥𝜕

به ترتیب مشـتق تابع هدن (نرمی) و مشــتق

قید (حجم) نســبت به متغیّر طراحی میباشــد و 𝜆 ضــریب الگرانژ
برای قید حجم میباشـد که در یک چرخه داخلی از روش نصف
کردن یا روش نیوتن به دست میآید .
 -3ناپایداریهای عددی

()6

̅̅̅̅̅
∂c
∂xe

1
𝑐𝜕
𝑖𝑥 𝑖𝑒𝐻 ∑
𝑖𝑒𝐻 𝑒𝑁∈𝑖∑ )𝛾 max(𝑥𝑒 ,
𝑖𝑥𝜕

=

𝑒𝑁∈𝑖

که در آن 𝑒𝑁 ،مجموعهای از المانهای 𝑖 میباشــد که فاصــلهی
مرکز آن المانها تا المان 𝑒 ام ()𝑖  )∆(𝑒,کمتر از شعاد فیلترینگ
( 𝑛𝑖𝑚𝑟) بـاشـــد )𝛾 = 10−3 ( ،یک مقدار مثبت کوچک برای
جلوگیری از صفر شدن مخرج و 𝑖𝑒𝐻 یک ضریب وزنی میباشد
که به صورت زیر تعریف میشود:
()14

))𝑖 𝐻𝑒𝑖 = max(0, 𝑟𝑚𝑖𝑛 − ∆(𝑒,

مسئلهی کمینهسازی نرمی با مدل مواد  ، SIMPسه مشکل عمده مســـئلـهی ســـوم وجود جوابهـای کمینهی محلی در مســـئلهی
دارد که بر جواب نهایی اثر میگذارد .مسئلهی اول وابستگی مش بهینهسـازی توپولوژی میباشد .مسائل جریمه شده در حالت کلی
میبـاشـــد که طی آن مشبندی متفاوت منجر به توپولوژی نهایی غیرمحـدب میبـاشـــنـد از این رو باعث بوجود آمدن جوابهای
متفاوت میشـود .این پدیده ناشـی از افزایش سـختی ســازه در اثر کمینـهی محلی میشـــونـد [ .]64یکی از راههــای مقــابلـه بــا این
افزایش تعداد فضــای خالی ایجاد شــده در طرح نهایی میباشــد و ناپایداری استفاده از تابع جریمهی پیوسته میباشد که در بعضی از
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رضا مرشد ،محمد کمالالدینی عزآبادی ،نیما باقدم

مراجع به صورت تابع جریمهی افزایشی اعمال میشود که در این جهت سادهسازی تحلیل در مدل عددی فر
پژوهش نیز از آن استفاده شد [.]66

بر این است که بین

آرماتور و بتن مهار کامل برقرار باشد ،بدین منظور درجات آزادی
میلگرد مســتقل از درجات آزادی بتن اطران نیســت .برای لحاظ

 -6نحوهی تعیین مدل خرپایی بهینه

کردن این مســـئلــه قــابلیتی بــه نــام مــدفون شــــده 6در نرم افزار

چارچوب کلی فرآیند بهینهسـازی اشـاره شده در بخش  7به خوبی گنجاندهشــده اســت .بهوسـیلهی این قابلیت قطعهای را میتوان در
توسط اکثر محققین شناخته شده و کارایی این رابطهها برای رسیدن درون قطعهای دیگر قرارداد ،به صورتیکه درجات آزادی قطعهی
به طرحهای بهینه با سـختی بیشینه تحت قید حجم مشخص میباشد .درون با اســـتفاده از درجات آزادی اطران آن ،از قطعهی بیرونی
دو پـارامتر تـأثیرگذار بر توپولوژی نهایی ،کســـر حجمی و شـــعاد درونیابی شـوند .برای قسـمت خطی بتن از ویژگی االستیک 0در
فیلترینگ میباشـــد .کســـر حجمی زیاد انتخاب مدل از توپولوژی کتــابخــانــه مصــــالح از پیش تعریف شــــده نرمافزار آبــاکوس
نهایی را سخت و کسر حجمی کم باعث ایجاد مدلی با سختی پائین اســتفادهشــده ،که در آن از مدول االســتیســیته و نســبت پواســون
میشـــود و مدل به دســـت آمده بهینه نمیباشـــد .همچنین شـــعاد اسـتفاده میشود []60؛ و برای تعریف حالت غیرخطی بتن از مدل
فیلترینگ کم باعث شـــاخه شـــاخه شـــدن توپولوژی نهایی و ایجاد رفتاری بتن آسـیبدیده خمیری 7اسـتفاده شـده است .برای تعیین
مـدلی پیچیـده برای تحلیـل و شـــعـاد فیلترینگ زیاد منجر به ایجاد پارامترهای فشاری و کششی بتن به ترتیب از منحنی تنش و کرنش
مدلی با ســـختی کم میشـــود .معموالً شـــعاد فیلترینگ با توجه به مقـالـه ناه و همکاران [ ]67و ماتســـومارا و همکاران [ ]63و برای
مشبندی به نحوی معین میشــود که نه تعداد شــاخههای توپولوژی تعیین مدول االســتیســیته اولیه و کرنش نظیر مقاومت نهایی بتن از
نهایی زیاد و نه ســـازهای با ســـختی کم و تعداد اعضـــای کم ایجاد مقاله واهاالتانتری و همکاران [ ]65استفاده شده است.
شــود .همان طور که قبالً نیز اشــاره شــد این رابطهبندی ،توپولوژی
نهایی را به نحوی به دســت میآورد که انرژی کرنش آن در حالت  -8مسائ عددی
تعـادل کمینـه بـاشـــد ،لـذا از درون یابی اعضـــای توپولوژی نهایی در این قسـمت برای بررسـی کارایی روش پیشـنهادی سه مسئلهی
میتوان یک مدل خرپایی متعادل و بهینه پیشنهاد کرد.

نمونه مورد بررســـی قرار میگیرد .مســـئلهی اول دیوار برشـــی با

بازشوی میانی ،مسئلهی دوم دیوار برشی با بازشوی نامتقارن تحت

 -7اجزاء محدود غیرخطی
در این تحقیق از روش تحلیــل غیرخطی اســـتــاتیــک جنرال بــا بارگذاری متقابل معکوس (لرزهای) و مسئلهی سوم دیوار برشی با
الگوریتم همگرایی نیوتن -رافســون اســتفاده شــده اســت .برای بـازشـــوی بزرگ نـامنظم میباشـــد .در بســـیاری از مراجع برای

مدلسـازی دیوار برشـی با بازشـو از المان پیوسـته 1یا جامد 6شش مقایسهی مدلهای پیشنهادی برای یک نمونه و تعیین مدل خرپایی
وجهی هشت گرهی ،دارای سه درجه آزادی انتقالی در هر گره با بهینه و مناســب ،به مقایســهی نســبت بار نهایی به کل وزن میلگرد
روش انتگرال گیری کــامــل خطی کــه در نرم افزار آبــاکوس بــا مصـــرفی مـدلهـا (عـدد کـارایی) پرداختهاند [ 68و  .]66در این
 C3D8نشـان داده میشــود ،اسـتفاده گردیده اســت .همچنین به پژوهش نیز از این روش برای بررسـی کارایی مدلهای پیشنهادی

منظور مدل سـازی آرماتورهای داخل دیوارهای برشی ،از المان
 T3D2از نود المانهای خرپایی با دو گره انتهایی اســـتفاده
شـده اسـت .این المان دارای سه درجه انتقالی در هر گره خود
بوده که کالً دارای  3درجه آزادی میباشد.

اســتفاده شــد .از این رو مدلهای پیشــنهادی با نرمافزار CAST

تحلیل و طراحی شـدند و با استفاده از نرمافزار آباکوس به تحلیل
اجزاء محدود غیرخطی آنها پرداخته شد .نرمافزار  CASTیکی
از نرم افزار هــای متــداول برای تحلیــل و طراحی بــه روش مــدل
1

Continuum
Solid
3
Embedded
4
Elastic
5
Concrete Damaged Plasticity
2
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خرپایی میباشـد که خوانندگان برای آشنایی بیشتر با این نرمافزار جلوگیری از گســـیختگی عضـــو بطری شـــکل از یک مش ثابت
میتوانند مراجع [ 64و  ]61را مطالعه کنند.

فوالدی در تمامی نمونهها استفاده شد .نتایج حاصل از طراحی در

 -4-8مسئلهی نمونه  :4دیوار برشی با بازشوی میانی

جـدول  1و نتـایج تحلیـل اجزاء محـدود غیرخطی در جـدول  6و

در این مسئله به بررسی مدل های پیشنهادی برای یک دیوار برشی نمودار شکل  0خالصه شده است.
با بازشـوی میانی پرداخته شـده اســت .مشخصات هندسی و محل
بازشــو دیوار در شــکل  1مشــاهده میشــود .برای دیوار از بتن با
ضـــریـب پواســـون  ،4/6مقاومت فشـــاری  67 MPaو فوالد با
مقاومت کشـشی  044 MPaاستفاده شد .از  04المان چهارگرهی
تنش مســـطح در جهــت افقی و  00المــان در جهــت قــائم برای
مش بندی و برای نشان دادن تأثیر کسر حجمی از دو کسر حجمی
 4/07و  4/3اســـتفــاده شـــد .برای اعمــال جریمــه و جلوگیری از

شکل -1دیوار برشی بازشو میانی (ابعاد میلیمتر).

ناپایداری عددی در فرآیند بهینهسازی به ترتیب ضریب جریمهی
پیوســـتــه [ ]1-6و شـــعــاد فیلترینــگ  1/8در نظرگرفتــه شــــد.
توپولوژی های به دســـت آمده برای این دیوار برای هر دو کســـر
حجمی  4/07و  4/3در شکل  6مشاهده میشود .مدلهای خرپایی
مطابق با توپولوژی و مدل خرپایی پیشـــنهادی با قید ســـاخت در
شـکل  6نشان داده شده است .تمامی نمونهها با نرمافزار CAST

الف) کسر حجمی 4/07

ضـــخــامــت  84mmو بــار  84 kNطراحی و برای

و بــا فر

الف :مدل توپولوژی با کسر حجمی 4/3

ب) کسرحجمی4/3

شکل  -6توپولوژی نهایی دیوار برشی با بازشو میانی

ب :مدل توپولوژی با کسر حجمی 4/07

پ :مدل قید ساخت

شکل - 6مدلهای پیشنهادی برای دیوار برشی با بازشو میانی
جدول -1نتایج حاصل از طراحی با CAST
وزن مش

فوالد تسلیح

()kg

مصرفی ()kg

6/60

6/43

6/60

6/83

6/60

0/60

فوالد مصرفی

فوالد تسلیح
موردنیاز ()kg

6 𝜙8
6 𝜙8
6𝜙14
6𝜙14
6𝜙10
6 𝜙3
6𝜙10
6𝜙10
6𝜙14
6𝜙10

6/03

6/34

0/48

سطح مقطع مورد

نیرو ()kN

عضو کششی

مدل

2

نیاز ( )mm
56/86
87/76
176/43
164/76
678/86
76/43
168/66
658/66
130/31
636/16

67/1
66/1
71/5
00/0
88
15/5
06/3
60/3
77/6
61/7

1
6
6
0
1
6
1
6
6
0

توپولوژی با
کسر حجمی ()4/3
توپولوژی با
کسر حجمی ()4/07
مدل قید ساخت
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 -4-4-8بررسی نتایج حاص از تحلی

جدول  -6نتایج تحلیل اجزاء محدود غیرخطی دیوار برشی با

از جدول  6مشخص است که مدل توپولوژی با کسر حجمی 4/3

بازشو میانی

عدد کارایی بهتری نســبت به ســایر مدلها دارد و این بدان جهت

مدل

توپولوژی -کسر

توپولوژی کسر

است که با افزایش کسر حجمی ،مقدار انرژی کرنشی کاهش پیدا

قید ساخت

حجمی ()4/07

حجمی ()4/3

میکند .همچنین وزن فوالد تسلیح اصلی مورد نیاز این مدل از دو

61/18

87/70

66/60

مدل دیگر کمتر میباشـــد؛ که حدوداً  ٪04از وزن میلگرد مدل با
قید سـاخت و  ٪ 7/0از مدل توپولوژی با کسر حجمی  4/07کمتر

حجمی  4/07بیشتر میشود .این نشان میدهد هر چه مدل از تعداد
شـاخههای بیشـتر و اعضـای شـکسـتهتری تشــکیل شــده باشد هم
اجرای آن دشـوارتر میباشـد و هم فوالد تسلیح مصرفی آن بیش
از فوالد تســلیح مورد نیاز میشــود .از این رو مدل انتخابی باید به
نحوی باشـد که هم از نظر اجرایی ساده باشد و هم از نظر میلگرد
مصـرفی کمینه باشد .معموالً مدل توپولوژی با کسر حجمی 4/67
تا  4/07منجر به نتایج مطلوب میشود.
از جدول  6مشخص است که تمامی نمونهها بار بیشتری از بار طراحی
تحمل میکنند و تحت بار طراحی و ســروی

( (34 kNرفتار خوبی

از خود نشـــان میدهنـد کـه این بیـانگر محـافظـهکار بودن طراحی به
شــیوهی مدل خرپایی میباشــد .به هر حال از چیدمان به دســت آمده
برای این دیوار مشـــخص اســـت کــه میلگرد گـذاری مورب اطران
بازشـو منجر به رفتار مطلوب برای دیوار برشـی دارای بازشـو میشود.
الزم به ذکر اســت اســتفاده از کســر حجمی کوچکتر از  4/6منجر به
حذن برخی از اعضــای مورد نیاز از توپولوژی نهایی میشــود و مدل
حاصل شده با جهتگیری تنشها تطابق نخواهد داشت [.]5

6/455

6/706

6/450

()mm

1/670

1/686

1/170

1/10

1/45

1/60

16/36

13/55

18/56

بار سروی
()mm

بار نهایی
بار طراحی
عدد کارایی
()kN/kg

 -3-8مســئلهی نمونه  :3دیوار برشــی با بازشــوی نامتقارن
یک طبقه
در این مســـئله به بررســـی مدلهای پیشـــنهادی برای دیوار برشـــی با
بازشـوی نامتقارن پرداخته شده است .این دیوار از مرجع [ ]66انتخاب
شده ،مشخصات هندسه و محل بازشوها در شکل  7مشاهده میشود.
برای رســـیدن به توپولوژی مطلوب در این مســـئله از کســـر حجمی
 ،4/07ضـــریب جریمهی پیوســـته [ ، ]1-7شـــعاد فیلترینگ  6و برای
مشبنـدی از  667المـان تنش مســـطح چهار گرهی در جهت افقی و
 166المان در جهت قائم اسـتفاده شـد .توپولوژی به دست آمده برای
دیوار تحـت بار رفت و برگشـــت و مدلهای خرپایی پیشـــنهادی در
شکلهای  3و  5مشاهده میشود.

100

نیرو ()KN

6

جابجایی تحت

عملکرد ( )PBOکه توســـط لییانگ در ســـال  1668مطرح شـــد ،به

40

4

بار طراحی

120

60

2

()kN

مدل پیشـنهادی در شـکل  8با اسـتفاده از بهینهسازی توپولوژی بر پایهی

80

توپولوژی ()4/3
توپولوژی ()4/07
مدل قید ساخت

بار نهایی
جابجایی تحت

میباشد .اما به علت محدودیت های اجرایی و سطح مقطع میلگرد
موجود ،وزن میلگرد مصــرفی این مدل از مدل توپولوژی با کســر

مدل

دســت آورده شــده اســت .این مدل و مدل قید ســاخت هر دو از مرجع
[ ]66برای این دیوار برشـی انتخاب شدهاند .سه مدل همانند مسئلهی قبل

20

با استفاده از نرمافزار  CASTبرای ضخامت  84 mmو بار ضریبدار

0

 84 kNتحلیل و طراحی شـدند و برای جلوگیری از گسـیختگی عضـو

0

جابجایی ()mm

بطری شــکل از یک مش ثابت فوالدی در تمامی نمونهها اســتفاده ش ـد.

شکل -0نمودار بار -جابجایی دیوار برشی با بازشو میانی

مقاومت فشـــاری بتن  ،67MPaضـــریب پواســـون آن  4/6و مقاومت
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نتایج اجزاء محدود غیرخطی بار رفت و برگشت به ترتیب در جداول 6

100
80

و 0و نمودارهای شکل  14و  11خالصه شده است.

60
40

مدل توپولوژی
مدل PBO
مدل قید ساخت

نیرو ()KN

کشــشــی فوالد  044 MPaدر نظر گرفته شــد .وزن میلگرد مصــرفی و

120

20
0

4

0

2

جابجایی ()mm

شکل -14نمودار بار -جابجایی دیوار برشی با بازشو نامتقارن-
بار رفت
شکل -7دیوار برشی با بازشو نامتقارن (ابعاد میلیمتر) [.]66

مدل توپولوژی
مدل PBO
مدل قید ساخت

ب :بار رفت

8

شکل -3توپولوژی دیوار برشی با بازشو نامتقارن

6

4

جابجایی ()mm

2

نیرو ()KN

الف :بار برگشت

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

شکل -11نمودار بار -جابجایی دیوار برشی با بازشو نامتقارن-
بار برگشت

الف :بار برگشت

ب :بار رفت

شکل -5مدل خرپایی حاصل از توپولوژی

الف :بار برگشت

مدل قید
ساخت

مدل PBO

مدل
توپولوژی

6/41

6/41

6/41

1/3

1/60

1/56

ب :بار رفت

شکل  -8مدل خرپایی .]66[ PBO

الف :بار برگشت

جدول -6نتایج طراحی و تحلیل تحت بار رفت

ب :بار رفت

114/7

146/8

110/6

1/68

1/65

1/06

66/68

66/18

60/17

مدل
وزن مش
()kg
فوالد تسلیح
اصلی ()kg
بار نهایی
()kN
بار نهایی
بار طراحی
عدد کارایی
()kN/kg

شکل -6مدل خرپایی قید ساخت [.]66
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جدول -0نتایج طراحی و تحلیل تحت بار برگشت
مدل قید
ساخت

مدل PBO

مدل

مدل

توپولوژی

6/41

6/41

6/41

0/66

6/17

6/66

66/0

166/6

101/3

1/17

1/76

1/55

16/58

16/87

66/88

میلگرد مصرفی در طرح نهایی مدل توپولوژی ٪16/0کمتر از مدل
با قید سـاخت میباشـد .همچنین مقایسهی نتایج مدل توپولوژی و
مدل  PBOاصـالح شـده نشـان میدهد ،رابطهی استفاده شده در

وزن مش

مســـئلهی بهینهســـازی توپولوژی برای رســـیدن به مدل خرپایی،

()kg

رابطهی مناســـبی بوده و منجر به کاهش میزان مصـــرن میلگرد و

فوالد تسلیح

افزایش مقاومت نهایی میشـــود ،در واقع این رابطه چیدمان فوالد

اصلی ()kg

تسلیح را ،بهینه به دست میآورد.

بار نهایی
()kN
بار نهایی
بار طراحی
عدد کارایی
()kN/kg

 -4-3-8بررسی نتایج حاص از تحلی

 -9-8مســئلـهی نمونـه  :9دیوار برشــی چنـد طبقه با
بازشوی نامتقارن
در این مسـئله به بررسی دیوار برشی چند طبقه با بازشوی نامتقارن
بزرگ پرداخته شده است .این دیوار از مرجع [ ]66انتخاب شده و
مشـخصـات هندسه و محل بازشوها در شکل  16مشاهده میشود.
برای رســیدن به توپولوژی مطلوب در این مســئله از کســر حجمی
 ،4/07ضـــریـب جریمـهی [ ،P=]1-7شـــعاد فیلترینگ  6و برای

بـا توجـه بـه جدول  6و  0مشـــخص اســـت که تحت بار رفت و مشبندی از  167المان تنش مسطح چهار گرهی در جهت افقی و
برگشــت مدل توپولوژی نســبت بار نهایی به وزن میلگرد مصــرفی  634المان در جهت قائم اســتفاده شــد .توپولوژی به دســت آمده
(عدد کارایی) بیشــتری نســبت به ســایر مدلها دارد و این بیانگر برای دیوار تحت بار رفت و برگشت و مدلهای خرپایی پیشنهادی
مناسب بودن مدل پیشنهادی به این روش میباشد.

در شـکلهای  16و  10نشان داده شده است .در این مسئله با الهام

باید توجه داشت که وزن فوالد تسلیح اصلی مدل توپولوژی تحت گرفتن از مدل یانز و همکاران [ ]60یک مدل با قید ســاخت برای
بار رفت تقریباً  ٪5بیشـتر از فوالد تسـلیح اصلی مدل با قید ساخت این دیوار تحت بار رفت و برگشــت پیشــنهاد شــد (شــکل .)17
میباشد و بار نهایی مدل توپولوژی  ٪6/6بیشتر از مدل قید ساخت عالمت تنش فون مایس

مقیاس شده هر توپولوژی کنار آن نشان

میباشد .در این حالت عدد کارایی مدل توپولوژی اندکی بهتر از داده شــده اســت ،که این باعث تشــخیص راحت محل قرار گیری
مدل قید ساخت میباشد و این بیانگر آن است که چیدمان بهینهی اعضــای کشــشــی و نحوهی چیدمان میلگرد در مدلهای بزرگ
فوالد بـه دســـت آمده از توپولوژی ،هر دو معیار مصـــرن فوالد مقیاس پیچیده میشـــود ،در اینجا تنش کشـــشـــی منفی و تنش
کمینـه و بـار نهایی بیشـــینه را همزمان برآورده میکند .تحت بار فشاری با عالمت مثبت در نظر گرفته شده است .ضخامت اعضای
برگشـت وزن فوالد تسـلیح اصلی مدل توپولوژی  ٪64/8کمتر از توپولوژی در واقع میزان باربری اعضــا نســبت به اعضــای دیگر را
مـدل بـا قیـد ســـاخـت می بـاشـــد و در این حالت بار نهایی مدل نشـــان میدهد [ .]67از این رو در این مثال با حذن اعضـــایی که
توپولوژی  ٪60/5بهتر از مدل با قید ساخت میباشد.

نیروی کمی تحمـل میکنند و حذن آن ها مشـــکلی برای تعادل

وزن میلگرد مصـرفی موجود در طرح نهایی ناشی از هر دو حالت ســازه ایجاد نمیکند مدل خرپایی اصــالح شــدهای پیشــنهاد شــد.
بارگذاری رفت و برگشت برای مدل توپولوژی  5/37 kgمیباشد حذن اعضــای غیر مؤثر در ســازههای بزرگ مقیاس با بارگذاری
این در حالی اســـت که این مقدار برای مدل  PBOو مدل با قید پیچیـده منجر بـه کـاهش زمـان تحلیل و طراحی و بهبود جزئیات
ســاخت به ترتیب  8/1 kgو  8/86 kgمیباشــد و این یعنی وزن اجرایی نهایی (نحوهی میلگرد گذاری) و آسودگی اجرا میشود.
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البته مراجع [ 63و  ] 65نیز به حذن اعضای غیر مؤثر از توپولوژی
و تعیین مـدل خرپـایی ســـادهتر اشـــاره کردهانـد .دو مدل همانند
مسـئلهی قبل با اسـتفاده از نرمافزار  CASTبرای ضـخامت mm
 84و بـار ضـــریـبدار  84 kNتحلیل و طراحی شـــدند و برای
جلوگیری از گســـیختگی عضـــو بطری شـــکل از یک مش ثابت
فوالدی اســتفاده شــد .مقاومت فشــاری بتن  ،74 MPaضــریب
پواســـون آن  4/6و مقاومت کشـــشـــی فوالد  044 MPaدر نظر
گرفته شد.

شکل  -16دیوار برشی چند طبقه با بازشوی نامتقارن
بزرگ

الف :توپولوژی بار برگشت

ب :عالمت تنش مقیاس شده

الف :توپولوژی بار رفت

ب :عالمت تنش مقیاس شده

شکل  -16توپولوژی نهایی و تعیین محل اعضای کششی و فشاری دیوار برشی چند طبقه با بازشوی نامتقارن بزرگ

الف :بار برگشت

ب :بار رفت

شکل -10مدل خرپایی حاصل از توپولوژی

الف :بار برگشت

ب :بار رفت

شکل -17مدل خرپایی با قید ساخت
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میباشد.
وزن فوالد تسلیح اصلی مدل توپولوژی تحت بار رفت و برگشت
به ترتیب  ٪73/0و  ٪67کمتر از مدل با قید ســاخت میباشــد ،این
در حالی اســـت که مقاومت نهایی مدل توپولوژی تحت بار رفت

جدول  -7نتایج طراحی و تحلیل تحت بار رفت
مدل

برگشــت مدل توپولوژی نســبت بار نهایی به وزن میلگرد مصــرفی

مدل
وزن مش ()kg
فوالد تسلیح
اصلی ()kg
بار نهایی ()kN
بار نهایی
بار طراحی
عدد کارایی
()kN/kg

 ٪67/0بیشـتر و تحت بار برگشـت  ٪8/3کمتر از مدل قید ساخت
میباشد.که این نشاندهندهی چیدمان بهینهی فوالد تسلیح اصلی با
مدل به دست آمده از بهینهسازی توپولوژی میباشد.
وزن کل میلگرد مصـــرفی مدل توپولوژی  67/7 kgو مدل با قید
ساخت  65/5 kgمیباشد و این یعنی با استفاده از مدل توپولوژی
 ٪66/7وزن میلگرد مصرفی کل کاهش یافته است.
 -3نتیجهگیری
در این تحقیق از بهینهسـازی توپولوژی پیوسته برای تعیین الگوی
حمل بار بهینهی دیوار برشـی با بازشـو استفاده شد .انرژی کرنشی
االستیک محیط پیوسته به عنوان تابع هدن در نظر گرفته شد و از
الگوریتم معیـار بهینـهگی برای بـه روز رســـانی متغیرهای طراحی
اسـتفاده شـد .مسـئلهی چیدمان بهینهی فوالد تسـلیح صرفاً کاهش
وزن فوالد تســلیح مصــرفی نمیباشــد بلکه هدن برآوردن هر دو
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رو نسـبت بار نهایی به وزن میلگرد مصــرفی (عدد کارایی) مدلها
 با اســـتفاده از تحلیل اجزاء محدود.مبنـای مقـایســـه قرار گرفـت
غیرخطی به بررسـی مدل های به دست آمده برای سه دیوار برشی
با بازشــوهای مختلف پرداخته شــد و مدلهای به دســـت آمده با
روش پیشـنهادی با مدلهای دارای قید سـاخت و مدلهای پیشین
: نتایج حاصل از بررسی به شرح زیر میباشد.مقایسه گردید
 عدد کارایی مدلهای به دسـت آمده با روش پیشنهادی نسبت-1
به مدلهای پیشـین و مدلهای با قید ساخت بهتر میباشد؛ که این
نشــان میدهد الگوهای به دســت آمده از بهینهســازی توپولوژی
.چیدمان بهینهی فوالد را مشخص میکند
 میلگرد گذاری مورب اطران بازشـو نسبت به میلگرد گذاری-6
افقی و قــائم منجر بــه کــاهش وزن میلگرد مصـــرفی و افزایش
.مقاومت نهایی میشود
 تعیین مدل مناسب از توپولوژی، اسـتفاده از کسر حجمی زیاد-6
را ســـخـت کرده و همچنین بـه علت محدودیتهای که در اجرا
وجود دارد وزن فوالد مصــرفی مدلهای به دســت آمده با کســر
.حجمی زیاد بیش از وزن فوالد تسلیح مورد نیاز میشود
، در مسـئلهی بهینهسازی پیشنهادی4/07  تا4/67  کسـر حجمی-0
.منجر به مدلهای خرپایی بهینه میشود
 روش مـدل خرپـایی یـک روش محـافظـهکارانه برای طراحی-7
.میباشد
 اسـتفاده از مدل های به دست آمده از روش پیشنهادی منجر به-3
کاهش وزن فوالد تسـلیح مصـرفی کل می شود به نحوی که وزن
فوالد مصرفی در طرح نهایی به دست آمده از توپولوژی برای هر
 کمتر از مدل با قید%66/7  و%16/0 ،%68/6 ســه مســئله به ترتیب
 که این باعث کاهش قابل توجهی هزینهی میلگرد،ســـاخت شـــد
. مصرفی در سازههای بزرگ مقیاس میشود
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Abstract
Determination of optimal steel reinforcement layout for shear wall with opening is an important
topic in designing this structural member.Strut-and-Tie Method (STM) is one way to design such
members, where steel reinforcement is arranged based on the selected model.In this study, a
strategy was introduced to determine optimal Strut-and-Tie model by selecting a good volume
fraction in continuum topology optimization problem.The elastic strain energy was selected as the
objective function to achieve the optimal pattern, and the modified Solid Isotropic Material with
Penalization (SIMP) with continuous penalty function was used to prevent local minimum
solution. Finally, By using Nonlinear Finite Element and defining qualitative and quantitative
conditions for optimal STM, the resulting models, obtained with topology optimization for three
shear wall with various opening, were compared with previous models and models with
manufacturing constraint.The results show that, topology optimization models have the best
ultimate load to steel weight ratio and get the optimal steel reinforcement layout for shear wall
with opening.
Keywords: Shear wall with opening, Strut-and-Tie, Topology optimization, Minimum elastic
strain energy, Nonlinear Finite Element.
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