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ضـلعی،  درحالـت کلـی مقـاطع مربعـی و هشـت     به این نتیجه رسیدیم که  ،هندسه پالن ساختمانبررسی قسمت در  

  باشد.آل جهت طراحی بهینه میمقطع ایده

روش مـوثر و کـاربردي در بهینـه    به این نتیجه رسـیدیم کـه   هاي بتنی، استفاده از بادبند در سازهقسمت بررسی در  

  باشد.هاي بتنی میسازي اقتصادي ساختمان
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 مقدمه - 1- 1

نوین درساختمان سازي چند سالی است که مهندسان ومشاوران استفاده ازفناوري هاي  رویکرد

ین میان احداث درا .گیرندر بساختمان را بر آن داشته تا در ساخت و ساز ها آخرین اصول مهندسی را به کا

خیر به ویژه وقوع زلزله ا،اهمیت ویژه اي داردوحوادث چند سال و با ابعاد و طراحی بهینه سازه هاي سبک

مخرب ساخت و سازهاي قدیمی ایده روي آوردن به سبک سازي ساختمان را مطرح نموده  آثارهاي مهیب و 

و این مبحث در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ جهانی است. اما در ایران، با وجود قرار داشتن کشور در 

و  تههمچنان مورد غفلت قرار گرف حوزه چند کمربند زلزله و وقوع زلزله هاي مخرب اخیر، این موضوع

  . ساختمان سازي همچنان به شیوه هاي سنتی اجرا می شود

ساختمان از جدید ترین اصول احداث سازه هاي مسکونی و اداري  و بهینه سازي اقتصادي بک سازيس

ساختمان است. به این  و طراحی بهینهرسالت مهندسان ساختمان و طراح، ایجاد فرهنگ سبک سازي  .است

از مصالح نوین و سبک به جاي مصالح سنتی و  عالوه بر طراحی بهینه ها بایدمعنا که در احداث ساختمان

  شود. سنگین استفاده 

مهندسین و معماران سازنده ساختمان در دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمت هاي مختلف بنا با 

ز لحاظ سبک کردن وزن ساختمان به طور مستقیم و صرفه جویی در مصرف انرژي بطور غیر مستقیم ا

  .)4: 1384، عدل پرور( اقتصادي امروزه گام هاي بلند و مهمی برداشته اند

از نظر اقتصادي، چون در سیستم هاي سنتی، دیوارها به عنوان جدا کننده با آجر ساخته می شوند و 

خاك و گچ می شود و پس از آن دیوارها براي لوله هاي برق و تاسیسات مکانیکی و تخریب  سپس روي آنها

در حالی که استفاده از مصالح نوین و سبک، هزینه به  ،هاي دیگر هزینه هاي بی مورد صورت می گیرد

وقتی ساختمانی بر .مراتب کمتري دارد. سبک سازي ساختمان از نظر ایمنی نیز نکات جالب توجهی دارد

ترین خسارت اساس اصول سبک سازي ساختمان و مصالح سبک ساخته می شود در حوادثی نظیر زلزله، کم

را می بیند زیرا اثر نیروي زلزله بر مصالح سبک به مراتب کمتر از مصالح سنگین است. در نتیجه خسارات 

مالی ساختمان و خسارات جانی ساکنان آن به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. عالوه بر آن سبک 
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ز تلفات جانی و مالی در هنگام درصد وزن ساختمان را کاهش می دهد و ضمن کاستن ا 60تا  40سازي 

  ).6: 1384(تولیت زواره، وقوع حوادث بر سرعت امداد رسانی نیز می افزاید

ساختمانی را در بر میگیرد  بخش عمده اي از مباحث مربوط به سبک سازي،دستیابی به وزن مناسب

تکنولوژي استفاده از  کشور)و جرشناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خا که شامل:

میزان تاثیر به کار گیري مصالح نو  و ، معیار هاي ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبکهاآن

  .است ساختمان در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجراي یک

یگراستفاده از این د مهم امتیازات از دیگر روش هاي سبک سازي استفاده از مصالح سبک است.ازجمله

  .ستا حرارت و صدا برابر در بودن عایق ،مصالح

 دردر   هاسقف که اي سطح عمده توجه به با ،گیرنددرصد وزن ساختمان را دربر می 60ها حدود سقف

اي درسبک سازي وهمچنین عمده نقش تواندمی هاآن بودن سبک ،میدهند اختصاص خود به ساختمان

  .باشد داشته عایق سازي

در طراحی، ساخت و نگهداري  .دستیابی به بهترین نتیجه در شرایط داده شده را بهینه سازي گویند

هر سیستم مهندسی، مهندسان باید تصمیمات تکنولوژي و مدیریتی بسیاري را در چند مرحله بگیرند. هدف 

باشد. هزینه الزم یا مینظر یشینه کردن سود مورد تی، کمینه کردن هزینه الزم و یا بنهایی چنین تصمیما

صمیم مشخص بیان کرد. سود مورد نظر در هر وضعیت عملی را می توان بصورت تابعی از متغیرهاي ت

یند یافتن شرایطی که مقدار بیشینه یا کمینه یک تابع را بدست آنوان فرتوان بهینه سازي را به عبنابراین می

نه سازي روش یگانه اي وجود ندارد. به همین دلیل تعریف کرد. براي حل کاراي همه مسائل بهی ،می دهد

(ابوالبشري، بهینه سازي مختلفی بسط یافته اندبراي حل گونه هاي مختلف مسائل بهینه سازي روش هاي 

1382 :87( .  

شناسند، که عموماً به هاي برنامه ریزي ریاضی هم میاي جستجوي بهینه را با عنوان روشه روش
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تواند در حل هر نه سازي در مفهوم گسترده خود، میشود. بهی ر عملیات مطالعه مخشی از تحقیق دصورت ب

 کاربردهايوضوع به نمونه هایی از مسئله مهندسی به کار گرفته شود. براي نشان دادن گستردگی این م

  .شودمیبهینه سازي در مهندسی عمران اشاره 

  ي کمینه.ها و سدها با هزینه، دکلهاها، پلطراحی سازه هاي مهندسی عمران مانند قاب ها، پی- 1

  .اع بارگذاري تصادفی با وزن کمینهطراحی سازه هاي مقاوم در برابر زلزله، باد و دیگر انو- 2

  . یستم هاي منابع آب با سود بیشینهطراحی س- 3

  .طراحی بهینه سازه هاي پالستیک- 4

شود و در این راستا مفاهیم کلی بهینه سازه هاي بتنی پرداخته می در این پایان نامه به بررسی

ورت کامل مورد باشد بصبا بهینه سازي سازه هاي بتنی می هطبهینه سازي بصورت خالصه و آنچه در راب

  گیرد.بحث قرار می

  بیان مسأله - 2- 1

سازه ها  احداث اینهمگام با بهره گیري از فناوري هاي نوین در سازه هاي مهندسی، روي آوردن به 

سبک سازي سازه هاست اما پیامدهاي مثبت این رویکرد  ،. یکی از این اصولمستلزم رعایت اصولی است

آجر،  ،مسلحآهن در سایزهاي مختلف، بتون مسلح و غیر گویند استفاده از تیر؟ کارشناسان میچیست

ختمانی، دانش بهره گیري را از این گرد رفته رفته در حال فراموشی است و طراحان مصالح ساسیمان و میل

مصالح با فناوري هاي نوین در آمیخته و ایده هاي جدیدي را ارائه داده اند و این ایده ها متناسب با شرایط 

تا چند دهه پیش یک ایده و با طراحی بهینه احداث سازه هاي سبک .جدید نیازهاي جهانی ارائه شده است

و حوادث مخرب طبیعی به ویژه زلزله هاي مخرب در گوشه و کنار جهان فانتزي به شمار می رفت اما وقوع 

این نکته را به مهندسان گوشزد کرد که باید طراحی ها و همچنین افزایش ساخت و ساز و انبوه سازي، 
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محاسبات را به سمت و سوي استفاده بهینه از مصالح متناسب با شرایط اقلیمی سوق دهند و به سبک 

به عنوان مشی جدید مهندسی احداث ساختمان بنگرند. در ایران نیز با توجه زي اقتصادي و بهینه ساسازي 

باید از این ایده پیروي کرد تا در هزینه ها صرفه جویی  "به نیاز روز افزون مسکن و فعالیت انبوه سازان، الزاما

  .و نکات ایمنی بهتر رعایت شود

  مفهوم طراحی یک سازه - 3- 1

ي از هنر و علم است که در آن تجربیات مهندس در مورد درك رفتار طراحی یک سازه، آمیخته ا

- ک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه میسازه (که نشأت گرفته از دانش وي در مورد اصول استاتیک، دینامی

شود تا یک سازه ایمن و اقتصادي که مقاصد مورد نظر را برآورده کند، خلق گردد. تا باشد) به کار گرفته می

دست یابی بشر به اصول حاکم بر رفتار سازه و مصالح ساختمانی، طراحی سازه یک کار هنري بود که  قبل از

رغم گردید. علیدر آن ابعاد اعضاي سازه براساس تجربه و احساس طراح از رفتار فیزیکی سازه انتخاب می

ید ن موضوع به هیچ وجه موست، لیکن ایاینکه ساختمان هاي بسیار زیبایی از این دوران به یادگار مانده ا

هایی نیست و همچنین نباید فراموش کرد که در این دوران بشر شاهد ن ساختماناقتصادي بودن چنی

ی  خرابی هاي متعددي در زمینه خلق کارهاي نو بوده است. هر چند که از عمر شناخت علمی بشر از طراح

و بعضاً دور از انتظار هاي حاصل بسیار قابل توجه گذرد، لیکن پیشرفتسازه بیش از یک قرن و نیم نمی

مترو اسکلت هواپیماهاي  1400متر، پل هایی با دهانه هاي  500است. ساخت ساختمان هاي به ارتفاع 

توجه به باشد. حال با اوردهاي مهم بشري در این دوره میغول پیکر با حداقل وزن و حداکثر ایمنی، از دست

عمومی بر این است که از محاسبات علمی نیز نباید به طور کورکورانه تبعیت  هایی، عقیدهچنین پیشرفت

  . )245: 1376(طاحونی، نمود

یند طراحی هدف اصلی پیدا کردن یک طرح قابل قبول یا کافی براي مسئله مورد نظر آدر یک فر
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به  ضوابط مربوطه  است، و این نوع طراحی تنها نیاز هاي عملی و دیگر نیاز مندي هاي مسئله را با توجه

تواند بهینه باشد. از طرفی در طراحی بهینه، هدف کند. واضح است که چنین طرحی الزاماً نمیبرآورده می

باشد. و به این جهت  سهم عمده اي از اصلی یافتن بهترین طرح از میان مجموعه طرح هاي قابل قبول می

باشد وتري که نتیجه کاربرد عملی این تئوري میهاي کامپیند، توسط تئوري بهینه سازي و روشیآاین فر

مشخص کردن متغیر هاي طراحی، قیدها،   ،یند طراحی بهینه شامل مدل کردن مسئله. فرآشودتأمین می

هاي طراحی باشد  متغیرینه سازي مناسب براي حل مسئله میتابع هدف و در نهایت انتخاب یک روش به

هاي کنند قیدها بیان کننده محدودیتیند طراحی شرکت میآدر فرهایی هستند که به صورت متغیر کمیت

  شود.موجود در رفتار سازده بوده، و تابع هدف بیان کنده معیاري است که طرح نسبت به آن بهینه می

 مقایسه روش هاي طراحی - 4- 1

 روش کالسیک طراحی  

 روش هاي بهینه سازي  

  روش کالسیک طراحی- 1- 4- 1

  باشد به شرح زیر است:اغلب مهندسین معمول میاصول کالسیک طرح مهندسی که بین 

  شود. براساس قضاوت مهندس تعداد سطح مقطع تیپ بندي شده براي اعضا انتخاب می - 1

  آیند.یین نامه بارگذاري سازه تحلیل شده نیروها تغییر مکان ها بدست میآبا استفاده از  - 2

در (شوند. ربوطه و تجربه طراح اعضا سازه طرح میبا توجه به نیروهاي حاصل و مقررات ایین نامه هاي م - 3

  )قابل قبول باشند. ياین مرحله اساس کار این است که تنش ها و تغییر شکل ها در محدوده

به عنوان  3شوند و در هر تکرار جواب هاي مرحله سیدن به همگرایی مرتباً تکرار میتا ر 3و 2مرحله - 4
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دهد که با هر سطح مقطع انتخابی، گردند. تجربه نشان میجدید جایگزین سطح مقابل قبلی می سطح مقابل

شود عملیات الزم خیلی تکرار نشده و یک کنند که این مسئله باعث مینیرو هاي داخلی، خیلی تغییر نمی

ولی طرحی که د، جواب قابل قبول بدست آید واضح است که این روش علی رغم این که به همگرایی می رس

  آید، داراي حداقل وزن یا قیمت نیست.در انتها بدست می

  سازي بهینه يها روش- 2- 4- 1

در  یعمران يمســائل و مشـکالت پروژه ها یناز مهمتـر یکی، یعمران يدر پروژه ها يساز ینهبه يهاروش

 ینهزمان و هز یشافزا یعنیاز آنها  یو معضالت ناش یین)دست پا یادست باال  یسطح کشور مبحث طراح

کشور متوسط زمان  یزيو برنامه ر یریتکه براساس آمار سازمان مد يپروژه هاست، به طور ینگونها یلتکم

  بر، در حال حاضر هشت سال است. یهو سرما یمل يهاطرح يراه انداز

نـاقص اجـراء    یعمران يدرصد از طرحها 27هستند.  یمشکالت طراح يدارا یعمران يدرصد از طرحها 54

 یادست باال  یمشکل هستند. طراح يدارا يدر مرحله بهره بردار یعمران يدرصد از طرحها 28شوند و  یم

شـود.   یمـ  قاطـال  ینهبه یرطرحها به صورت غ یعمران به مطالعه و طراح یدر قاموس مهندس ییندست پا

بـاالتر از حـد و    یشوند که در مرحله مطالعـه و طراحـ   یم ی) تلقOVER DESIGNدست باال ( ییپروژه ها

مورد استفاده  يپروژه در مرحله بهره بردار یتهايحالت ظرف ینشوند. در ا یمطالعه و طراح یازمورد ن یتظرف

،  یزيخـاکر  یرنظ ییراه آهن بخشها یار راه یمس ی. به عنوان نمونه در هنگام مطالعه و طراحیرندگ یقرار نم

  .یرندمدنظر قرار گ یستید دارند که باپلها و تونلها وجو یرنظ یفن یهو ابن يخاکبردار

 یشافزا یفن یهو ابن یخاک یاتحجم عمل انتخاب نشود، مطمئناً یبه خوب یرمس یدوردر مرحله مطالعه، کر اگر

پل ها و  یرنظ یفن یهابن یلپروژه از قب يو اجرا یاگر مشخصات فن یزن ی. در مرحله طراحییابدم یريچشمگ

در مرحلـه اجـرا شـاهد هـدر رفـتن       د؛و محاسبه شون یطراح يباالتر از حد بهره بردار يبارها يتونل ها برا

 یپـروژه صـنعت   یـک . در یافـت خواهـد   یشطرح افـزا  يها و زمان اجرا ینهبوده و هز یانسان یرويمصالح و ن
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در  کارخانه باالتر از حد موردنظر طــرح شـــود،  یتو ظرف یاگر مشخصات فن یزن یديکارخانه تول یریکنظ

دسـت   یی. بــر عکـس پـــروژه هـا   یردگ یاستفاده قرار نم موردآن به طور کامل  یتظرف يفــاز بهره بردار

 یازمورد ن یتتر از حد و ظرف یینپا یشوند که در فاز مطالعه و طراح یم ی) تلقUNDER DESIGN( یینپا

(آرورا، یستبهره بردار ن یازهاين يحالت پروژه پاسخگو ینشوند. در ا ینامه ها) مطالعه و طراح یین(حداقل آ

2012(.  

توجه نشود،  یراز مس يبار و مسافر عبور یتبه ظرف يپروژه راهساز یکعنوان نمونه اگر در مرحله مطالعه  به

 یرنظ یفن یهسازه اگر ابن یدر مهندس یابار و مسافر نخواهد بود و  یتظرف يپس از احداث راه، پروژه پاسخگو

صـورت سـازه و    یـن و محاسـبه شـوند، در ا   حیمطالعه، طرا ي،بهره بردار یازپلها و تونلها کمتر از حد مورد ن

نسـبت بـه    یسـتی شده، در آن صورت، با يآن بارگذار ياز توان و محدوده بهره بردار یشآن همواره ب ياجزا

  اقدام کرد. یازآن به مقاومت مورد ن يسازه ها، به منظور رساندن مقاومت سازه و اجزا ینگونها یتو تقو یمترم

و بـه   یمصـرف مصـالح اضـــاف    هـا، ياز دوبـاره کـار   یناش يها ینههز یشموجب افزا یزن یحالت طراح این

از  ییندست باال و دست پا یکه در خصوص طراح یشود. مشابه شرح یم یانسان یرويمجدد ن یريکـــارگ

 يمعمـار  یـدگاه د زقابل طرح است، مثالً ا یزتخصصها ن یگرد یدگاهاز د ید،گرد یانعمران ب یمهندس یدگاهد

از  یـا شود یبا کاربرد پروژه مطرح م يو محوطه ساز ينماساز يها ینهتناسب هز ها،يتناسب فضاها با کاربر

 يپـروژه دارا  يکـار  یطو مشخصات آنهـا بـا شـرا    یزاتتجه یزانمتناسب بودن م یساتتاس یمهندس یدگاهد

 یعمرانـ  يپـروژه هـا   يمطالعـات و اجـرا   یانهصرفکه سال یه حجم انبوه اعتبارات مالاست. باتوجه ب یتاهم

 یشهـا و اغلـب افـزا    ینههز یشدر افزا یربهینهغ یهايطراح یدهکه پد یگردد، و اثرات یم يوزارت راه و ترابر

کمبـود  یندهد و همچنیم يآنها رو يو اجرا یپروژه ها در طول مراحل مطالعه، طراح ینگونها یلزمان تکم

-یمـ  يگفتـه را ضـرور   یشموضـوع پـ   یشـود، بررسـ  یدر پروژه ها ظاهر م ريکه در دوره بهره بردا ییکارا

  .)2000(پاپاالمبروس و ویلد، سازد

و  یـرد گیمشاوران صورت مـ  یلهبه وس یانجام مطالعات و طراح یعمران يشدن پروژه ها ینهبه یرعلل غ -  1
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بودن آن  ینهها بر عهده کارفرماست که نقص در هر مرحله بر پروژه و بهواگذار شده به آن يکنترل پروژه ها

طراحان و مشـاوران کـه    یازمورد ن اسبو من یقگذارد که علل آن عبارتند از: نبود آمار و اطالعات دق یاثر م

در مراحل مختلف  يشود؛ عدم مستندساز یم یعمران يپروژه ها یموجب ضعف در مراحل مطالعات و طراح

به »عملکرد یابیارز«اند؛ عدم توجه به مبحث  یدهرس يو به بهره بردار یلکه قبال تکم یعمـرانــ يها پروژه

از کارشناسان مجرب؛ ضعف بهره بـردار بـه    یمیت یلهبه وس یعمران يمراحل مختلف پروژه ها یابیمنظور ارز

مقـررات و   ین،مـوجود در قوان یصنقــا ید؛آ یبه عمل نم يبهره بردار ینهکه از پروژه ها به شکل به یصورت

 هـاي مطالعات، نظارت و اجرا و حق الزحمه  يامــور قراردادها، شرح خدمات قراردادها یرامونبخشنامه ها پ

را که  يکه مشاوران و طراحان مراحل بعد یضعف و نقص در مراحل مطالعات مقدمات یمانکاران؛مشاوران و پ

مناسب و مصوب کـه   ينامه ها یینسازد. نبود استانداردها و آ یاه مکند، دچار اشتب یبر اطالعات آنها اتکا م

 يهـا ها و روشموجود در دستورالعمل یصنقا د؛داشته باشن یو... کشور همخوان یاییجغراف یمی،اقل یطبا شرا

مناسـب بـه    يها یستنبود چک ل ی؛عمران يپروژه ها کارانیمانو انتخاب مشاوران و پ يدرجه بند یابی،ارز

مجرب در مراحل  یکارشناس يها یممناسب از ت یريعدم بهره گ ی؛عمران يطرح ها یبمنظور کنترل و تصو

 يروشـها  ینهدر زم یژهبه و یتخصص يکمبود رشته ها ی؛عمران يپروژه ها يو اجرا یمختلف مطالعه، طراح

 یطراحـ  یدجد ياز روشها یريهره گعدم توجه و ب یمانکاران؛مشاوران و پ ییو اجرا یفن يدر کادرها ییاجرا

  .یعمران يطرحها یانکارفرما و مجر یو کادر کارشناس یریتضعف مد ی؛عمران يو اجرا در پروژه ها

از  يتا زمان بهره بـردار  یارزش در طرحها از بدو مرحله مطالعات یانجام مهندس ي،ساز ینهبه يهاروش – 2

 يتــوجه به امر بهره بردار ی؛عمران يپروژه ها يساز ینهها، بهبود روشها و به ینهپروژه به منظور کاهش هز

 ینموجـود در قـوان   یصنقا ی؛عمران يها روژهپ یوامکانات بهـره بردار در مرحله مطـالعات و طــراح یازهاو ن

مـه هـا،   قراردادها، شـرح خـدمات، حـق الزح    یرامونکشور پ یزيو برنامه ر یریتسازمان مد ينامه هاوبخش

 يدسـتگاهها  یبـا همـاهنگ   یعمران يپروژه ها یمانکارانو انتخاب مشاوران و پ يرتبه بند یابی،ارز يهاروش

و  یعمرانـ  يپروژه ها يو اجرا یمناسب در امر مطالعات، طراح ستانداردهايکردن ا ینهو نهاد ینتدو یربط؛ذ

به منظور بهـره   یقبل يپروژه ها يـــربه هااسناد، مدارك و تج يبه روز نگاه داشتن استانداردها؛ مستندساز
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و اجرا  حیدر امر مطالعه، طرا یدجد ياز روشها یريبهره گ ی؛و آت يجار يمناسب از آنها در پروژه ها یريگ

شـود؛ توجـه و بهبـود     یاز آن اسـتفاده مـ   یافتهتوسعه  يکه نمونه آن روش طرح و اجراست که در کشورها

مجـرب بـه    یکارشناسـ  يها یماز ت یريبهره گ ی؛عمران يپروژه ها یانو مجر یانکارفرما یسازمان یالتتشک

 یلتشـک  ی؛عمرانـ  يپـروژه هـا   تولیانو م ییاجرا يدر دستگاهها یعمران يو کنترل پروژه ها یمنظور بررس

وزارتخانـه و   یعمرانـ  يبه طرحها و پروژه ها یبه منظور سامانده یرمعاونت طرح و برنامه در سطح معاون وز

آنهـا   ییو اجرا یدر بخش کادر فن یژهبه و یمانکارانمشاوران و پ یالتتشک یتتابعه؛ بهبود و تقو يهامانساز

مناسـب از   یـري از آنها بر پروژه؛ بهره گ یناش یلیتحم يها ینهو هز ینهبهیرغ يها یبه منظور کاهش طراح

مطالعـات،   یکنـون  يبه منظور بهبـود روشـها   یندهامجدد فرا یمدرن و سودمند، همچون مهندس يها یوهش

 ینمناسـب و مـرتبط در حـ    یآموزشـ  يدوره هـا  يبرگـزار  ی؛عمران يپروژه ها ياجرا و بهره بردار ی،طراح

و  يسـاز  یتوجه به موضوع خصوصـ  ی؛عمران يپروژه ها یمتول یدولت يکارشناسان دستگاهها يخدمت برا

  ی.عمران يمختلف پروژه ها مراحل يساز ینهآن در بهبود روشها و به یتاهم

  معرفی برخی از روش هاي کالسیک بهینه سازي- 3- 4- 1

  معیار سراسريروش )GlobalCriterion Method(  

  وزن دهیروش)Weighting Objectives Method(  

 هایراکیکال و لکزیکو گرافیک روش )Hierachical and LexicographicMethod(  

  حديروش )TheConstrainedMethod( 

  برنامه ریزي آرمانی (روشGoal Programming Method (GP)(  

 )Global Criterion Method( يسراسر یارمعروش -3-1- 4- 1

در این روش ابتدا میزان بهینه هر تابع هدف (به صورت انفرادي) محاسبه شده و سپس جواب مسئله به گونه 

  گردد.هاي توابع هدف از مقادیر بهینه حداقل اي محاسبه می شود که مجموع فاصله

1 2( ), ( ),..., ( )pf x f x f x   مینیموم کردن 
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