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ارائه محدوده باریک برای تعیین نسبت های اختالط بتن خود تراکم بر اساس بهینه سازی چند معیاره
مصطفي خانزادی
عضو هیئت علمي دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده مهندسي عمران
ساسان معتقد



عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي خاتم االنبیاء بهبهان ،دانشکده مهندسي ،گروه عمران
علیرضا اسدیان اردکاني
دانشجوی دکتری سازه ،دانشگاه شربروک ،کانادا

چکیده
استفاده از بتن خود متراکم بدلیل مزایای فراوان در سازهها رو به افزایش است .درعملکرد و ایمني اعضای سازه ،خواص بتن سخت شده
نقش کلیدی دارد .تعیین میزان بهینه مواد تشکیل دهنده بتن به منظور حصول همزمان بهترین مجموعه از خواص مفید انجام ميگیرد.
هر چه محدوده ارائه شده برای مواد تشکیل دهنده فشردهتر باشد ،ميتوان با هزینه کمتر و دقت بیشتر به خواص مورد نظر در طرح
اختالط رسید .در این مقاله بر اساس بهینه سازی چند معیاره با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات محدودهای باریک برای طرح اختالط
بتنهای خود متراکم بر اساس نیازهای تیرهای پیش ساخته -پیش تنیده ارائه شده است .این روش با محدود نمودن بازه مواد انتخابي
در محدوده بهینه دقت طرح اختالط را افزایش و هزینه را کاهش خواهد داد .نتایج این پژوهش کاربرد موفقیت آمیز روش بهینه سازی
پارتو را در تسهیل طرح اختالط بهینه بتنهای خود متراکم نشان ميدهد .در این صورت فرایند ارائه طرح اختالط در مدت زمان کم
ممکن خواهد شد.
واژههای کلیدی :مقاومت فشاری ،خزش ،مدول االستیسیته ،بهینه پارتو ،الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات.

 نویسنده مسئولmotaghed@bkatu.ac.ir :
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 -1مقدمه

خزش و جمع شدگي نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد .مجموع این

بتن خودتراکم ( )SCCبراي اولین بار در حدود سال  7551در عوامل ميتواند باعث افت نیروي پیش تنیدگي و در نتیجه زوال
ژاپن معرفي شد .بتن خودتراکم بتني است که رواني بسیار باال ظرفیت و قابلیت سرویس گردد .به منظور کاربرد موفق بتن خود
بدون جداشدگي داشته و براي رسیدن به خواص مطلوب در حالت تراکم در اعضاي پیش ساخته پیش تنیده عملكرد کلي سازهاي و
تازه مانند کارایي و پایداري نیازي به ویبره نداشته باشد [ .]7در سرویس شامل انحنا ،تغییر شكل ،افت پیش تنیدگي ،مقاومت
کشورهاي اروپایي در سال  7551مؤسساتي در توسعه این بتن براي خمشي ،طول گیرایي و طول پوشش باید مورد مطالعه قرار گیرد و
کاربردهاي درجا و پیش ساخته فعال شدند .که حاصل آن تدوین معادالت پیش بیني خواص و طراحي دقیق استخراج گردد .این
قوانیني در این زمینه بود [7و .]9باتوجه به حساسیت باالي بتن خود معادالت توسط تعدادي از محققین به روشهاي آماري یا روشهاي
تراکم به تغییرات نوع و میزان مواد متشكله و شرایط ساخت و مبتني بر هوش مصنوعي با استفاده از نتایج آزمایشها داده شده است
محیطي ،مسأله طرح اختالط در این بتنها اهمیت خاص یافته است .]77-1[ .بر اساس این معادالت مي توان بهینه سازي نسبت اجزاي
مؤسسه  PCIدر سال  7119آیین نامهاي را در مورد استفاده از بتن تشكیل دهنده را براي رسیدن به خواص مطلوب انجام داد.
خود تراکم در اجزاي پیش ساخته -پیش تنیده تدوین نمود [« .]9ژي» و همكاران روشي تقریبا شهودي را براي یافتن طرح اختالط
کمیته  ACI 792نیز راهنمایي براي استفاده از بتن خودتراکم بهینه بر اساس نتایج آزمایشات براي بتن با خاکستر بادي فوق پودر
منتشر نموده است [ .]7باتوجه به عبور پذیري ،پر کنندگي و مورد استفاده قرار دادند [« .]79پاریپاتپرچا» و همكاران بر اساس
پایداري بتن تازه ،استفاده از بتن خودتراکم در اعضاي پیش ساخته بهینهسازي تک معیاره با استفاده از الگوریتم ژنتیک هزینه تمام
مي تواند مزایاي بسیار مانند کیفیت پرداخت بهتر ،آلودگي صوتي شده بتن را حداقل نمودند .در این مطالعه بهینه سازي تنها براي
کمتر ،کاهش زمان جايگذاري ،کاهش هزینه نگهداي تجهیزات ،هزینه انجام شده است [« .]5ناگوچي» و همكاران در سال 7119
نیروي کار کمتر و کیفیت اجراي باالتر بتن را به همراه داشته باشد .بهینهیابي چند معیاره بر اساس الگوریتم ژنتیک را در بتن معمولي
بنابراین مشخص است که خواص بتن تازه در بتن هاي خود تراکم مورد استفاده قرار داد .نتایج کاربرد موفق روش در ارائه بهینه پارتو
ارجحیت کامل بر بتن هاي معمولي دارد [.]2-9

را نشان مي دهد .اما سرعت در برخي موارد نامناسب گزارش شده

در مبحث تیرهاي پیش ساخته پیش تنیده خواص بتن سخت شده است [ .]79الگوریتم ازدحام ذرات با توجه به سرعت بهتر ميتواند
اهمیت بیشتري دارد .به عنوان مثال در این اعضا مقاومت اولیه باال راه حل مناسبي باشد .الگوریتم ژنتیک توسط تعدادي از محققان
مورد نیاز مي باشد .با بهینه سازي نسبت اجزاي تشكیل دهنده این براي بهینه سازي چند معیاره انواع بتنها مورد استفاده قرار گرفته
بتن شامل افزودني هاي شیمیایي (همانند مواد فوق کاهنده آب) و است [ .]72-79الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات قبال توسط
معدني مي توان رواني باال ،مقاومت در برابر جداشدگي را با محققین در بهینه سازي بتن مورد استفاده قرار گرفته است .جیرم و
خواص مطلوب بتن سخت شده همراه نمود .بتن خود تراکم معموال همكاران الگوریتم ازدحام ذرات را براي بهینه سازي بتن توانمند
حجم خمیر بیشتر و درشتدانه کمتر در مقایسه با بتن معمولي دارد مورد استفاده قرار داده اند [.]71
و به همین علت الزم است خواص بتن سخت شده مورد توجه ویژه در این مقاله باتوجه به معادالت حاصل از نتایج آزمایشگاهي
اي قرار گیرد.

تعدادي از تحقیقات انجام شده در این زمینه ،با استفاده از بهینه

خواص مكانیكي مختلفي مانند مقاومت فشاري ،مدول االستیسیته ،سازي چند معیاره بر اساس الگوریتم ازدحام ذرات و مفهوم بهینه
مدول گسیختگي و مقاومت کششي دو نیم شدن بر عملكرد سازه اي پارتو ،روش تعیین محدوده فشرده اجزاي تشكیل دهنده براي
شاهتیرهاي پل تأثیر دارند .این مشخصهها براي طراحي و تحلیل رفتار حصول همزمان خواص بتن خود متراکم سخت شده موثر بر رفتار
مورد نیاز مي باشند .خمیر بیشتر با کاهش قفل و بست میان سنگ -شاهتیرهاي پیش ساخته پیش تنیده ،شامل مشخصه هاي خمشي،
دانهها مقاومت برشي را ميکاهد .بعالوه به علت پتانسیل آب پیوستگي ،تغییرات حجمي ودوام ارائه شده است .همچنین تاثیر
انداختگي مقاومت پیوستگي کاهش ميیابد .خواص بلند مدت مانند تعداد توابع هدف بر نتایج مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 -2خواص بتن سخت شده موثر در تیر بتني پیش ساخته -االستیسته و مدول گسیختگي و مقاومت دو نیم شدن است .با استفاده از
پیش تنیده
خواصي از بتن سخت شده که در طرح و عملكرد شاهتیرهاي بتني
اهمیت دارند یا نیازهاي ایمني و عملكردي شامل ظرفیت فشاري،
خمشي و برشي ،خیز و شیب  ،افت تنش و پیوستگي ،و دوام است.
ظرفیت فشاري ،خمشي و برشي از شرایط محیطي ،خواص مواد و
عملیات ساخت تاثیر پذیرفته و نیازمند تعیین رفتار وابسته به زمان
مانند تغییر شكل دراز مدت و تنش هاي بهره برداري است .خیز و
شیب متاثر از خزش ،جمع شدگي ،مدول االستیسیته ،توسعه
مقاومت فشاري و پیوستگي است .افت تنش پیش تنیدگي بر خیز
و شیب تاثیر دارند .دوام تابع نفوذپذیري و انتشار و متاثر از ساختار
منافذ مي باشد .معموال میزان شیب و خیز ناشي از نیروهاي پیش
تنیدگي بیش از شیب و خیز حاصل ازخزش ناشي از بارهاي ثقلي
مي باشد .بعالوه در تیرهاي ساخته شده از بتن خود تراکم به علت
مدول االستیسیته کم و خزش و جمع شدگي زیاد ،میزان شیب اولیه
باالست .بتن هاي خودتراکم به علت ریز دانه بیشتر نفوذیذیري
کمتري نسبت به بتنهاي معمولي دارند .دوام بتن هاي خودتراکم
به نسبت هاي اختالط و نوع افزودنيها حساسیت باالیي دارد.
معموال در بررسي دوام نفوذپذیري ،ضریب انتشار و مقاومت در
برابر یخ زدن و آب شدن مورد توجه قرار ميگیرد.

دادههاي مقاومت فشاري رفتار اعضا قابل پیشبیني است .مقاومت
فشاري به سن بتن ،دانه بندي مواد سنگي ،شرایط عمل آوري ،مواد
افزودني و نسبت مواد تشكیل دهنده و روش آزمایش بستگي دارد.
مقاومت اولیه باال ضامن تأمین مقاومت پیوستگي و ایجاد بستر انتقال
نیروي پیش تنیدگي ميباشد .مدول االستیسیته براي بیان رابطه تنش
کرنش در محدوده االستیک تخمین خیز ،شیب ،افت تنشهاي پیش
تنیدگي در تیرهاي پیش تنیده مورد استفاده قرار مي گیرد .مدول
االستیسیته به سختي خمیر سیمان و سنگدانهها ،تخلخل ،خواص ناحیه
انتقال ،اندازه نمونه و نسبتهاي اختالط بستگي دارد .بسیاري از محققین
خواص سنگدانه ها را مهمترین عامل بر مدول االستیسیته ميدانند [-75
 .]77چنانچه مقاومت بتن افزایش یابد بستگي مدول االستییته به سختي
خمیر بیش از سنگدانه ها مي باشد  .سختي و حجم سنگدانه ها دو عامل
مهم در تعیین مدول االستیسیته مي باشند .معموال مدول االستیسیته بتن
خود تراکم کمتر از بتن معمولي است [ .]77مدول گسیختگي و مقاومت
دو نیم شدن معیارهاي غیر مستقیم سنجش مقاومت کششي هستند و براي
تخمین و در صورت لزوم محدود کردن حداکثر تنش در نواحي خاصي
از تیر مورد استفاده قرار مي گیرند.
بتنهاي با رواني باال مستعد جداشدگي فاز خمیر و سنگدانه و کاهش
مقاومت پیوستگي به علت آب انداختگیاست  .آزمایش بیرون

براي تأمین مشخصههاي فوق الزم است خواص بتن خود تراکم شامل کشیدن به منظور سنجش مقاومت پیوستگي بتن مورد استفاده قرار
خواص مكانیكي ،خواص پیوستگي و خزش و جمعشدگي مورد مي گیرد .نتایج تحقیقات نشان مي دهد در بتن هاي خود تراکم در
توجه قرار گیرد .البته با توجه به پیچیدگي و پراکندگي نتایج در محدوده مجاز خواص ،این مقاومت مشابه بتن هاي معمولي مي باشد.
صورت اعمال همه عوامل ،بهتر است عوامل اصلي موثر تعیین و در بنابراین نیاز به توجه خاص در این زمینه نمي باشد .جمع شدگي به
مدلسازي مورد استفاده قرار گیرد .سایر عوامل با توجه به روابط بین بافت و سختي سنگدانه ها ،نسبت آب به سیمان ،حجم خمیر ،حجم
متغییر ها تعیین و قرار گرفتن آنها در محدوده مناسب کنترل گردد.

درشتدانهها ،نوع سیمان ،نوع افزودني و روش عملآوري ،نسبت

خواص مكانیكي براي پیشبیني رفتار االستیک و ظرفیت کششي و حجم به سطح عضو سازهاي ،شرایط محیطي(دما و رطوبت) و بازه
خمشي مورد استفاده هستند .براي کاربرد موفق بتن خود تراکم در زماني خشک شدگي بستگي دارد .خزش عالوه بر عوامل باال به
تیرهاي پیش ساخته -پیش تنیده طراحي بر اساس نیاز خواص سخت اندازه و تاریخچه بارگذاري نیز مرتبط مي باشد [ .]79مقدار تغییر
شده الزامي است .مهمترین این خواص شامل مقاومت فشاري ،مدول شكل دراز مدت حاصل ازخزش معموال  1/9تا  9برابر(بسته به بلوغ
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بتن در زمان بارگذاري) تغییر شكل اولیه خواهد بود .با توجه با باال  -۳بهینه سازی
بودن حجم ریز دانه در بتن خود تراکم معموال تغییرات حجمي آن  -1-۳الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرّات ()PSO
الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرّات مانند سایر الگوریتمهاي
زیاد مي باشد [ .]79این مسأله در اعضا پیش تنیده با سطح تنش باال
تكاملي دیگر بهینهسازي جمعي را شبیهسازي ميکند .در این
مي تواند مشكل ساز باشد .با توجه به مطالب باال خواص بتن سخت
الگوریتم جمعیّتي با اعضایي متناسب با شرایط مسأله تولید مي

شامل مقاومت فشاري  79ساعته  ، f c 1dayمقاومت فشاري  71روزه شود .هر یک از این اعضا که ذرّه 7نام دارند ،داراي یک سرعت
 ، f c28dayمدول االستیسیته  71روزه  ، Ec 28dayمدول گسختگي انطباقي (تغییر مكان) است که مطابق با آن در فضاي جستوجو

خمشي  71روزه  ، f r28dayآزمایش تسریع شده یون کلراید ( 57حرکت مي کند ،عالوه بر آن ،هر کدام از آنها داراي حافظه نیز
هستند .یعني بهترین موقعیّتي که در فضاي جستوجو به آن مي

روزه)  RCP91dayو جمع شدگي  777روزه shrinkage112day

رسند به خاطر ميسپارند.

به عنوان توابع هدف انتخاب شده اند.

جدول  -7مدل رگرسیون مورد استفاده براي تخمین خواص بتن خودتراکم بر اساس مواد تشكیل دهنده []1
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)RCP91day  6873.4  1.110( FA) 2  1206.1( PV )(w cm)  2.801( PV )( FA)  41515.6( w cm
) 4.246( PV )  47.26( FA)(S A
2

)Shrinkage112day  3244.3  178.31( PV )  14.26( FA)(w p
2

)  25.87( FA)(S A)  2.107( PV

3

4

5

6

 : w / cنسبت جرمي آب به سیمان : FA ،جرم خاکستر بادي(کیلوگرم) : S / A ،نسبت جرمي ماسه به سنگدانه : w / cm ،نسبت جرمي آب به مواد

سیماني cm  c  FA )Kg(،و  Vw  Vc  VFA  0.05Vs

 : PVحجم خمیر

هر عضووو در الگوریتم بهینه سووازي ازدحام ذرات از برداري با  Dبردار مكان جاري  Xiرا ميتوان بهعنوان مجموعهاي از مختصات
بعد تشوكیل شدهاست ،که  ،Dابعاد فضاي جستوجو را نشان مي در نظر گرفت که نقطهاي از فضوواي جسووتوجو را توصوویم مي
دهد .این ابعاد شووامل بردار مكان جاري  ،Xiبردار بهترین موقعیّت کنود .در هر تكرار الگوریتم ،مكووان فعلي بووهعنوان راهحلّي براي
قبلي  Piو بردار سرعت  Viاست.

مسوأله ارزیابي مي شود .اگر آن مكان از بهترین مكاني که تا حاال
Particle
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پیدا شدهاست بهتر باشد ،مختصات در بردار  Piذخیره ميشود.

یكنواختي جوابهوا تأثیرگذار اسوووت .این مقادیر به ذرّات اجازه

مقودار عوددي تابع برازندگي براي آن مكان ،بهمنظور مقایسوووههاي ميدهود کوه در گوامهاي تصوووادفي در محدودهي بین  pbestو
تكرارهواي آینوده ،در متغیري بوا نوام  pbestiذخیره ميشوووود .البته  gbestحرکت کند.
هودف ،نگهداشوووتن بهترین مكانها و بهروزکردن بردار  Piو مقدار پارامترهاي الگوریتم ازدحام ذرات شامل اندازهي جمعیّت،
 pbestiاسوت .با اضافه کردن مختصات بردار  Viبه بردار  ،Xiنقاط ضرایب شتاب( c1و  ،)c2پارامتر وزن اینرسي ( )wمي باشند که باید
به نحو صحیح انتخاب گردند.
جدید انتخاب ميشوند ،Vi ،حكم طول قدم براي راه رفتن دارد.
در الگوریتم بهینهسوازي ازدحام ذرّات ،شتاب و طول قدم هر ذرّه

 -2-۳بهینه سازی چند معیاره

بهطور مرتّب و در هر تكرار تنظیم ميشووود و این سووبب ميشووود یافتن بهترین جواب از فضاي پاسخ شامل اهداف متفاوت ،مستلزم
ذرّههووا پیرامون بهترینهوواي محلّي و بهترینهوواي سوووراسوووري در بهینهسازي چند معیاره مي باشد .مسأله بهینه سازي چند معیاره
حرکوت باشوووند .پس بهطور خالصوووه هر ذرّه در الگوریتم بهینه بصورت زیر تعریم مي شود:
سوازي ازدحام ذرات براي رسویدن به بهترین جواب سعي ميکند بردار ( )9از مجموعه فضاي پاسخ ( )9بهگونه اي انتخاب شود که
موقعیّت خود را با استفاده از اطّالعات زیر تغییر دهد:
سرعت کنوني Vt





T

()9

فاصلهي بین موقعیّت کنوني و gbest
بودین ترتیوب سووورعوت هر ذرّه و به تبع آن موقعیّت جدید آن به
صورت زیر تغییر ميکند:

hi ( X )  0,
* T
n

()9

فاصلهي بین موقعیّت کنوني و pbest



X  x , x ,..., x
*
2

*
1

*



X  x1 , x2 ,..., xn

تابع هدف ( )1را بهینه نماید.
()1

F ( X )   f1 ( X ), f 2 ( X ),..., f k ( X )

)  f k (Xها توابع هدف مي باشند و . f k : R n  R
مشكل اصلي تعیین پاسخ بهینه مبتني بر چند هدف ،پراکندگي

()7
()9

با ارضاء  mقید نامساوي i  1,2,...m

 pقید تساوي i  1,2,... p

موقعیّت کنوني Xt

 g i ( X )  0,و

عوامل مؤثر بر خواص حاصل از طرح اختالط است بهگونهاي که
X it + 1 = X it + V i t + 1

که در آن Vi t 1 :سرعت ذرّهي  iدر تكرار جدید Vi t ،سرعت ذرّه

بهینه یابي مبتني بر روشهاي ریاضیاتي با در نظر گرفتن چند تابع
هدف غیر ممكن است .به همین جهت استفاده از روشهاي
تكاملي مورد توجه محققین قرار گرفته است .همچنین با به-

t 1
t
ي  iدر تكرار فعلي X i ،موقعیّت کنوني ذرّه X i ،موقعیّت ذرّه کارگیري روشهاي تكاملي ،در بسیاري از حاالت یافتن پاسخ

در تكرار جوودیوود pbesti ،بهترین موقعیّتي کووه ذرّهي  iتوواکنون بهینه به علت عدم وجود چنین پاسخ منحصر به فردي غیر ممكن
مشوواهده کرده اسووت gbesti ،بهترین موقعیّت بهترین ذرّه (بهترین مي باشد [.]79
موقعیّتي که تمام ذرّات تاکنون مشاهده کردهاند) ميباشند.

در روشهاي تكاملي جستجو در فضاي پاسخ براي تعیین نقطه بهینه

) Rand(0,1یک عدد تصوووادفي بین صوووفر و  7اسوووت که براي با توجه به توابع هدف انجام ميگیرد .حال آنکه با توجه به
حفظ تنوع و گوناگوني گروه بهکار ميرود .مقدار مناسب آن در ناسازگاري توابع هدف با یكدیگر بهتر نمودن یک عامل الزاما
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منجر به بهبود سایر عوامل نميگردد .به همین جهت تعدادي از بتن بهینه شدهاند مشخص ميگردد .بدین ترتیب ميتوان محدوده
محققین استفاده از مفهوم بهینه پارتو را توصیه نموده اند .در این اي بهینه را براي اجزاء تشكیل دهنده تعیین کرد .این محدوده براي
حالت مجموعه اي از پاسخ هاي بهتر وجود دارد که بصورت زیر استفاده از بتن خود تراکم در ساخت تیرهاي پیش ساخته پیش تنیده
بكار ميرود .همچنین با انتخاب مجموعه هاي متفاوت از توابع

تعریم ميگردد:
بردار تصمیم  X u  R nبهینه پاریو گفته ميشود اگر و تنها اگر
هیج بردار  X v  R nوجود نداشته باشد بهگونهاي که بتواند همه
توابع هدف را نسبت به  X u  R nبهبود بخشد .یعني نتوان یک
تابع را بهتر نمود بدون آنكه تابع دیگري را بدتر کرد.
مفهوم بهینه پارتو در نظریه بازيها به مفهوم حالتي است که
بازیكن در وضعیتي است که هر گونه تغییر موقعیت یكي از اجزا
که بتواند منجر به بهبود آن شود ،قطعا وضعیت جزء یا اجزاي دیگر
را بدتر خواهد نمود .با توجه به تعاریم مشخص است که در مسائل
پیچیده بهینه پارتو ممكن است شامل تعداد زیادي بردار از فضاي
تصمیم باشد.

هدف(جدول )7دقت الگوریتم در تخمین پاسخ بهینه با توابع هدف
متفاوت مورد ارزیابي قرار گرفته است.
جدول  -7مجموعه توابع هدف مورد توجه در هر تحلیل
تعداد توابع

شماره آنالیز

هدف

1 9 9 9 7 7
√ √
√
√

f c28day

1

√ √ √ √ √ √

Ec 28day

9

√ √ √

توابع هدف

f c1day

9

f r28day

9

RCP91day

9

shrin112day

9

√
√

√ √ √
√ √ √ √
√ √ √
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 -۳-۳مدلسازی و تحلیل

براي پیادهسازي الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات در نرم با انجام تحلیل و در نظر گرفتن مجموعههاي مختلم توابع هدف
مطابق جدول( ،)7پارامترها ورودي و خروجي به ترتیب در جداول ()9
افزار متلب بردار پاسخ ورودي ( )2بهگونه اي انتخاب شده
و ( )9دیده ميشود .چنانچه انتظار مي رود با کاهش توابع هدف فضاي
است که با ارضاء  mقید نامساوي ( )1تابع هدف ( )5را بهینه
بهینه کاهش یافته است .در حالت  7با در نظر گرفتن  1تابع هدف
نماید.
مجموعه بهینه پارتو شامل  919عضو است .توجه به این نكته
()2

X  w, w / c, FA, S / A, w / cm, PV 

T

200  w  300
0.4  w c  0.55

()1

0  FA  40
0.35  S A  0

()5

 f c1day ( X ), f c28day ( X ),



F ( X )   Ec28day ( X ), f r28day ( X ), 
 RCP ( X ), shrin

91day
112day ( X ) 


ضروریست که با کاهش تعداد توابع هدف الزاما تعداد جوابهاي
بهینه کاهش یكساني نشان نمي دهد .علت این امر آن است که ماهیت
توابع هدف و میزان همبستگي آنها با هم ميتواند بر تعداد جوابها
تأثیر گذار باشد .توجه به محدوده جوابها (نمودار ) نشان ميدهد که
که با توجه به محدودههاي باریک ارائه شده در برخي از حاالت ،این
روش ميتواند به عنوان روشي عددي مبناي طرح اختالط بتن براي
رسیدن به توابع هدف مورد نظر در عملكرد عضو مد نظر قرار گیرد.
چنانچه در شكلهاي  9تا  77دیده ميشود فضاي بهینه هر یک از توابع

به این منظور حداکثر مقادیر شامل مقاومت فشاري  79ساعته ،هدف در محدوده خاصي قرار دارد .در این فضا انتخاب نقاط به نظر
مقاومت فشاري  71روزه ،مدول االستیسیته  71روزه ،مدول طراح بستگي خواهد داشت .مثال طراح ميتواند به منظور حداقل
گسختگي خمشي  71روزه و حداقل نفوذ تسریع شده یون کلراید نمودن جمع شدگي و در نتیجه افت تنش توجه خود را به نقاط پاییني
( 57روزه) و جمع شدگي  777روزه مطلوب مي باشند .با بهینه معطوف دارد .در مورد سایر توابع هدف نیز مي توان این قاعده را در
سازي توابع هدف مقادیر اجزاء تشكیل دهنده بتن که منجر به تولید محدوده فضاي بهینه مورد نظر داشت.
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شكل -7تعداد اعضاي مجموعه بهینه پارتو بر حسب تعداد توابع

شكل  -7محدوده بهینه مقاومت گسیختگي در خمش در

هدف

ترکیبات مختلم توابع هدف

شكل  -9محدوده و میانگین مقاومت فشاري  79ساعته

شكل  -9محدوده و میانگین مقاومت فشاري  71روزه

شكل  -9محدوده و میانگین مدول االستیسیته  71روزه

شكل  -1محدوده و میانگین مدول گسیختگي  71روزه

RCP91d range

Shrinkage112d range

All results
Maximum
Minimum
median

140
120

60

40

RCP91d

80

All results
Maximum
Minimum
median

50

30
20

Shrinkage112d

100

)(Coulombs

160

60

40
10

20
400

300

200

100

0
0

Case

شكل  -2محدوده و میانگین میزان نفوذ یون کلر تسریع شده

400

300

200

100

0
0

Case

شكل  -1محدوده و میانگین میزان جمع شدگي
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شكل  -71محدوده و میانگین میزان خاکستر بادي
شكل  -5محدوده و میانگین نسبت ماسه به سنگدانه

(درصد جایگزین شده سیمان)

شكل  -77محدوده و میانگین نسبت آب به سیمان

شكل  -77محدوده و میانگین میزان آب (کیلوگرم)

جدول  -9محدوه پارامترها در آنالیزها
شماره

تعداد جوابهاي

آنالیز

بهینه

1

140

2

365

3

105

4

275

5

145

6

130
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f c1day

Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min

3706
3347
2685
3700
3560
2840

f c28day

9680
9300
8620
9765
9445
9007

توابع هدف
Ec 28day

1210
1150
1040
1215
1176
1112

230
47
0
160
54
0
128
26
0

56
12
0
54
14
0
50
7
0

1200
1130
1040

225
42
0

69.49
15.427
0.002

6850
6740
6450

1195
1168
1065

175
40
0

58
10
0

6900
6865
6735

1216
1213
1204

6840
6715
6385
6860
6645
6250

3710
3460
3020

6765
9692
9648

f r28day

RCP91day

shrinkage112day
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جدول -9مقادیر بهینه مواد متشكله
مواد متشكله
W

W/C

FA

S/A

شماره

محدوده انتخابي اولیه

max

300

0.6

0

0.35

آنالیز

تعدادجوابهاي بینه

min

200

0.4

40

0.5

7

140

7

368

9

104

9

273

9

143

1

126

Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min
Max
med
min

230.334
216.330
202.024
228.175
218.246
209.414
225.77
222.39
212.81
223.5418
214.2113
200.8131
223.6
219.2
206.73
220.32
207.74
200.00

0.4785
0.4241
0.4000
0.4640
0.4088
0.4000
0.4471
0.4187
0.4000
0.4480
0.4163
0.4000
0.4565
0.4220
0.4013

31.667
24.304
11.801
29.6487
16.0855
7.6901
26.0492
17.8234
7.4325
28.7312
21.2286
9.2841
29.7032
22.5007
16.5817

0.4446
0.3618
0.3500
0.4731
0.3841
0.3500
0.3872
0.3567
0.3500
0.4637
0.3926
0.3500
0.4234
0.3550
0.3500

0.4002
0.4000
0.4000

21.9625
17.8170
10.5009

0.3507
0.3500
0.3500
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Abstract
Because of the many advantages, using of self competing concrete (SCC) in structures is
increasing. Construction of precast-prefabricated components, with the use of concrete has also
recently been considered. Concrete properties have significant role in precast-prefabricated
girders behavior. Exact prediction of these properties is the base of members analysis and design.
Determine the optimum composition is the mean to obtain the best set of useful concrete
properties. In this paper, SCC mix design optimization method is presented based on multi-criteria
optimization using particle swarm algorithm (PSO). The results show the Successful application
of Pareto optimization method in the optimization of scc mix design used in bridge girders.
Keywords: Compressive strength, Early age strength, Pareto optimal, Particle swarm optimization
algorithm (PSO).
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