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 خالصه

سبب گسترش کاربردآنها گشته های بتنی و فوالدی مشابه، فوالدی نسبت به سازه -های خاکیو همچنین صرفه اقتصادی سازه سهولت اجرا، سرعت
 -سازه خاکی حاضر طراحی بهینه پژوهشهدف از یابد. ضرورت می هازهسااین نوع  . از این رو استفاده از روشی به منظور کاهش هزینه احداثاست

های طراحی، و درصد تراکم خاک به عنوان متغیر فوالدی موجدار ضخامت ورقو  نوع .باشدمیکاهش هزینه اجرا سازه  به منظورفوالدی قوسی شکل 
مشی حین ساخت، قید خمشی پس از باشد. قیود طراحی شامل قید فشاری، قید خخاکریزی و تراکم می، ورق تابع هدف مجموع هزینه تهیه و نصب

از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک  ،. پس از فرمول بندی مسئلهشده استاستخراج  4CHBDCباشدکه از آیین نامه های اجرایی میساخت و محدودیت
نسبت به روش آیین نامه به  ساختدهد که با  استفاده از روش طراحی بهینه، هزینه . نتایج حاصل نشان میگرددمییافتن طرح بهینه استفاده  جهت

 یابد. طور موثری کاهش می
 

 ، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیکقوس فوالدی مدفون در خاککلمات کلیدی: 

 
 

  مقدمه .1
 

به شکل حلقه به عنوان اسکلت  صفحات معموالًاشند. این بفوالدی می -های خاکیدو جزء اصلی تشکیل دهنده سازه صفحات فوالدی موجدار و خاک،
فحات فوالدی صبین خاک و  اندرکنشسازوکار این سازه بدین صورت است که . گردیشده قرار م دهیخاک کوبآن  د و اطرافنکن یسازه عمل م نیا

 ،یذاربارگاثر تحت  .گرددیم به صورت شعاعی مناسب بارها عیباعث توزهندسه قوسی سازه و وجود صفحات فوالدی  موج دار موجب پایداری و همچنین
. در گرددیم یه فوالدشکل حلق رییاز تغ یریخاک فعال شده و باعث جلوگ یجانب یروهایلذا ن، دارد یشکل در جهت عرض رییبه تغ لیتما یحلقه فوالد

 .[1]کند ننده نیرو عمل میکه عنوان پخش بنابراین خاک نقش عمده باربری را داشته و فوالد ب .کندیقائم مقاومت م یمجموعه در مقابل بارها  جه،ینت

مطالعات رفتار سازه با استفاده از نرم افزارهای اجزای محدودی، بهبود روابط آیین  فوالدی شامل -تحقیقات انجام شده در زمینه سازه های خاکی
ر بارهای دینامیکی مانند بار تحلیل های دینامیکی تحت اثای مانند اصالح رابطه حداقل پوشش خاکی روی سازه، اثر نوع شکل سازه در باربری سازه، نامه

 شود :که به تعدادی از آنها اشاره میباشد قطار، آزمایش های صحرایی بزرگ مقیاس و ... می

ا سه متر را ب 14یک پل به دهانه حدود  والدی،ف -مدون طراحی پل های خاکیبه منظور دستیابی به یک روش  1388ذاکری و همکاران در سال 
خراج کردند. سپس با پانل مختلف به کمک روش اجزای محدود در دو حالت دو بعدی و سه بعدی مورد تحلیل قرار دادند و نیروهای داخلی آن را است

ی با نتایج عدی و سه بعددر نهایت نتایح حاصل از تحلیل دو بن را محاسبه کردند )روش تحلیلی( استفاده از سه روش مختلف طراحی، نیروهای داخلی آ
 .[2] خوابیده شد فوالدی قوسی -طراحی آیین نامه ای مورد مقایسه قرار گرفته و منجر به پیشنهاد یک روش طراحی برای پل های خاکی
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فوالدی ارائه  -بر اساس اندرکنش خاک و سازه و تحلیل اجزای محدود روشی جهت طراحی آبرو های خاکی 1979و8197در سال   1دانکن
رابطه تعیین همچنین تعیین حداقل پوشش خاکی مورد نیاز روی سازه با توجه به لنگر خمشی ناشی از بار زنده و رابطه توان به ه این روابط میکرد. از جمل

 .[4-3]مدول االستیسیته خاک بر اساس درصد تراکم و حداقل پوشش خاکی روی سازه و ارتفاع سازه اشاره کرد
سال  سلیب 2002در  ساید و  ستفاده نرم افزار اجزای محدود 2آبدل  شی 3آباکوس با ا سیختگی خاک در اثر اعمال بارهای زنده نا سی گ از  به برر

 .[5]تعیین حداقل پوشش خاکی مورد نیاز روی سازه بر اساس طول دهانه پیشنهاد کردند  جهتای رابطهوسایل نقلیه پرداختند و 
سکی سال  4ماچل شده در ورق  2009در  سی رابطه بین نیروی داخلی ایجاد  سازه حین خاکریزی پرداختموج دار و تغفوالدی به برر شکل   ییر 

 .[6]ای جهت تخمین نیروی داخلی بر اساس تغییر شکل سازه ارائه کردرابطه ،فوالدی -خاکی یسپس با استفاده از مدل سازی عددی سازه
فوالدی جعبه ای شییکل با پروفیل  -با مقایسییه نتایج یک آزمایش بزرگ مقیاس بر روی یک آبرو خاکی  2011در سییال  و همکاران 5الشیییمی

سه بعدی اجزای محدود 400*150)عمیق  سازی دو بعدی و  سی  و همچنین با در نظر گرفتن اثر تراکم خاک حین خاکریزی میلیمتر( و نتایج مدل  به برر
متر، تنها  8/1نشییان داد که حداک ر باال آمادگی تاج سییازه )تغییر شییکل( هنگام خاکریزی با خاکریز به ارتفاع  رفتار سییازه حین خاکریزی پرداختند. نتایج

افتد. در ادامه نیز حداک ر لنگر خمشی ایجاد شده که این تغییر شکل در هنگام اجرای اولین الیه خاکریزی بر روی تاج سازه اتفاق میباشد میلیمتر می 2/3
 .[7]تفاده از تغییر شکل و کرنش حداک ر محاسبه شددر سازه با اس

ا به فرمول بندی در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک به حداقل کردن تابع هزینه پرداخته شود. در این راستا ابتد
سپس با استفاده  اخته شد( پردCHBDCدا )کانا یبزرگراه ها هایپل ینامه طراح نییضوابط آبر اساس  طراحی مسئله بهینه سازی با لحاظ متغیر ها و قیود

 گردید. مشخصاز الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه متغیرهای طراحی و در نهایت تابع هدف 
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تشکیل ای طراحی، با تشخیص متغیره باشد ی طراحی میهامحدودیت شرایط واثر هدف از پژوهش حاضر حداقل کردن تابع هدف )تابع هزینه( تحت 

ی این که در ادامه فتبندی مسئله بهینه سازی دست یا توان به فرمولدر واقع می CHBDCتشکیل قیود مساوی و نامساوی طبق آیین نامه هدف و تابع 
 شود.بخش به آن پرداخته می

 

 

 متغیرهای طراحی 1-2

 
اثیر بسزایی بر نتایج بهینه سازی تپارامترهایی هستند که به صورت مستقیم در قیود و تابع هدف تاثیرگذارند. بنابراین انتخاب درست آنها متغیرهای طراحی، 

عنوان به  (RP) م خاکدرصد تراکاحداث سازه، قیود و روابط طراحی و با توجه به تاثیر عمده در هزینه ( tو ضخامت ورق )( n. نوع مقطع )[11]دارد
شوند که به شرح ر نظر گرفته میوهمچنین تاثیرمستقیم در تابع هزینه به عنوان سه متغیر طراحی مسئله د  (Esoilتعیین کننده مقدار مدول االستیسته خاک )

 باشند.می 1 جدول
  متغیرهای طراحی مسئله -1جدول 

  مسئله بهینه سازینماد در فرم  محدوده تغییرات  نوع متغیر   واحد  نماد  نام متغیر
85 پیوسته  درصد   RP  درصد تراکم خاک ≤ 𝑅𝑃 ≤ 100  x1  ضخامت ورق t   1 پیوسته  میلیمتر ≤ 𝑡 ≤ 7  x2  نوع ورق n  -   گسسته 𝑛 =  x3  5 و4 و3 و2 و1

                                                 
1 Duncan 
2 Abdel-Sayed & Salib 
3 ABAQUS 
4 Machelski 
5 Elshimi 



 

ی پیوسته و های( متغیرtضخامت ورق )( و RP. درصد تراکم خاک )ارائه شده استنوع متغیرهای طراحی از لحاظ پیوستگی یا گسستگی آن  1 جدول در
انتخاب  CHBDCو آیین نامه  ASTMبراساس استاندارد فوالدی(  -)پل و زیرگذر خاکی کاربرد آنباشد. نوع ورق با توجه نوع ورق متغیری گسسته می

 باشدطول تانژانت ورق می mtشعاع و   Rضخامت،  tارتفاع،   hcorrطول گام،  cبا مشخصات   5تا  1طابق اشکال منوع ورق  پنجشده است که شامل 
[8-9-10] . 

 

 

 

 

      میلیمتر150 × 50مقطع ورق – 2شکل                                                         میلیمتر 125 ×26مقطع ورق – 1شکل                      

 

 

 میلیمتر 381 ×140مقطع ورق – 4شکل                                                            میلیمتر 200× 55مقطع ورق – 3شکل         

 
 

 
 

 

 

 میلیمتر 400× 150مقطع ورق – 5شکل                                                              

 تابع هدف 2-2

باشد. این تابع، معادله ای است بر حسب متغیر های طراحی و همچنین ثابت های عددی که میتابع هدف  در مسائل بهینه سازی تشخیص طرح بهینه معیار
احی و اجرایی رگرفتن محدودیت های طرظگردند. هدف از مسئله بهینه سازی حداقل یا حداک ر کردن این معادله با در نبسته به نوع مسئله تعیین می

شامل مجموع  و ل گردداقباشد که باید حدمی فوالدی قوسی شکل تک شعاعی -ضر تابع هزینه احداث سازه خاکی[. تابع هدف در مسئله حا11باشد]می
 اطراف و روی سازه است که طبق رابطهدر هزینه تهیه و نصب ورق فوالدی موجدار، تهیه خاک مطابق با مشخصات آیین نامه، خاکریزی و تراکم خاک 

 :  گرددتعریف می (1)
 

F(x) =  Csteel × Asteel × P + (Csoil + CRP) × Vsoil                                                           (1) 
 



 

معادل هزینه واحد حجم  CRPهزینه واحد حجم تهیه خاک و  Csoilمعادل هزینه تهیه و نصب ورق فوالدی موجدار،  Csteelدر معادله فوق 
محیط فلزی سازه   Pسطح مقطع ورق فوالدی موجدار و Asteelحجم خاک در اطراف و روی سازه،  Vsoilهمچنین .باشدخاکریزی، پخش و تراکم می

P شوند :محاسبه می ( 3) و (2) روابطباشد که طبق قوسی می = π × 𝐷ℎ2                                                                                                                          (2)      𝑉𝑠𝑜𝑖𝑙 = 𝐿 × (𝐻𝑠𝑜𝑖𝑙 + 𝐷ℎ2 ) − 𝜏𝐷ℎ28                                                                                                 (3) 

 
 باشد.می ارتفاع خاکریز روی سازه 𝐻𝑠𝑜𝑖𝑙 و طول زیرگذر یا دره 𝐿دهانه قوس،  𝐷ℎ در روابط باال،

 
 قیود طراحی 3-2

[. که در این پژوهش از ضوابط 11ین نامه مربوط به آن تعیین شود]باشند که باید بر اساس آیقیود طراحی مجموعه ضوابط و محدودیت های طراحی می
ین روش طراحی، نیروها استفاده شده است. فلسفه طراحی این آیین نامه بر روش حالت حدی مبتنی است. در ادر این خصوص  CHBDCطراحی آیین نامه 

گردند. قیود اصلی مسئله قید فشاری، قید خمشی حین اجرا و قید خمشی پس و تنش های ضریبدار با خصوصیت مقطع ضریبدار) کاهش یافته( مقایسه می
ترکیبی گشتاور خمشی و نیروی از ساخت است که طبق آیین نامه، مقاومت فشاری سازه باید در همه حال بزرگتر از تنش فشاری کل باشد و همچنین اثر 

[. با توجه به آنچه که 8ز ظرفیت خمشی پالستیک تجاوز کند]محوری ناشی از بار مرده و زنده بدون ضریب نباید در هیچ مرحله از اجرا و پس از اجرا ا
 ارائه شده است. ( 7( الی )4) طبق روابطتشریح شد قیود مسئله 

 𝑔1(𝑥) = 𝜎 − 𝑓𝑏 ≤ 0                                                                                                            (4) 𝑔2(𝑥) = ( 𝑃𝑃𝑝𝑓)2 + | 𝑀𝑀𝑝𝑓| − 1 ≤ 0                                                                                                (5)     
𝑔3(𝑥) = ( 𝑇𝑓𝑃𝑝𝑓)2 + | 𝑀𝑓𝑀𝑝𝑓| − 1 ≤ 0                                                                                       (6)    𝑔4(𝑥) = 𝐻𝑚𝑖𝑛 − 𝐻𝑠𝑜𝑖𝑙 ≤ 0                                                                                               (7)    

 

بار قید خمشی حین اجرا ) کنترل ایجاد مفصل پالستیک حین اجرا تحت اثر ( 5فشاری سازه(، رابطه ) رل گسیختگیقید فشاری )کنت (4)رابطه 
یه قید خمشی پس از ساخت سازه و خاکریزی روی تاج ) کنترل ایجاد مفصل پالستیک پس از ساخت تحت اثر کل( 6ماشین آالت اجرایی(، رابطه )

[. پارامترهای سازنده روابط مذکور بر حسب متغیرهای طراحی مسئله بر 8] باشدحداقل خاکریز روی سازه می قید کنترل( 7رابطه )بارهای مرده و زنده( و 
 ارائه شده است.  2 جدول گردند که شرح آنها طبقمحاسبه می CHBDCاساس آیین نامه 

 
  بهینه سازیپارامترهای قیود  -2جدول 

 توصیف پارامتر
σ موجدار تنش فشاری کل ناشی از بارهای مرده و زنده وارده  به صفحات 

fb  مقاومت فشاری بخش فوالدی سازه 

p نیروی بدون ضریب ناشی از بار مرده و بار ماشین آالت اجرایی حین خاکریزی 

ppf مقاومت فشاری ضریبدار مقطع 

M  بارمرده و زندهلنگر خمشی بدون ضریب ناشی از کل 

Mpf  ظرفیت خمشی پالستیک ضریبدار مقطع 

Hmin حداقل ارتفاع مجاز خاکریز روی سازه 

Hsoil ارتفاع خاکریز روی تاج سازه 
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باشد. بنابراین به منظور حل آن باید از روش توان دریافت که مسئله مورد مطالعه در این پژوهش از نوع مسائل غیر خطی میبا توجه به قیود و تابع هدف می
توان به روش های دقیق و روش های تقریبی اشاره کرد. روش حل های برنامه ریزی غیر خطی استفاده شود. از جمله روش های حل مسائل بهینه سازی می

 یک که از نوع روش های تقریبی فراابتکاری بر پایه جمعیتمسئله مورد مطالعه در این پژوهش با درنظر گرفتن نوع مدل بهینه سازی، روش الگوریتم ژنت
کند و در نهایت با الگوریتم ژنتیک مانند سایر روش های بهینه سازی با معرفی متغیر های طراحی و تابع هدف شروع به کار می ، انتخاب شده است.است

شود. ساز و کار ن الگوریتم ژن ها و به مجموعه ژن ها کرومزم گفته مییابد. متغیرهای تصمیم گیری در ایکنترل یک شرط همگرایی کار آن خاتمه می
شود. در نهایت ترکیبی از جمعیت جهش الگوریتم بدین صورت است که ابتدا جمعیت اولیه سپس والدین و ترکیب آنها برای تولید نسل انتخاب می

شوند. در صورتی که نسل جدید ایجاد شده به شرایط توقف انتخاب می یافتگان و جمعیت قبلی به عنوان جمعیت اصلی جدید و جهت تکرار فرآیند
 جستجو فضای از نقطه چند تکرار هر در ژنتیک این است که  یابد. یکی از مزایای مهم الگوریتمالگوریتم نزدیک شود روند اجرای الگوریتم پایان می

  .[12]یابدمی کاهش شود همگرا محلی مینیمم یک به اینکه شانس بنابراین میگیرد نظر در را

 
 مطالعه موردی  .4

ه عددی طبق آیین نامه پرداخته شدیک م ال فوالدی قوسی شکل، به بررسی  -ی سازه خاکیجهت ارزیابی روش پیشنهادی تحقیق در طراحی بهینه
نامه( مورد مقایسه قرار گرفتند که شرح مسئله به صورت ذیل  راستا هزینه احداث سازه در حالت طراحی بهینه و کالسیک )روش آیین این. در [10]است

 باشد :می

تاج سازه از  یمتر رو 3به ارتفاع  یزیخاکر نیمتر و همچن 575/9متر، با تراز خط پروژه  15به طول  یدره ا یبر رو یفوال یپل خاکاحداث 
 وتنیلونیک 125دو محور  یدارا  CL-625ونیبر متر مکعب تحت بار زنده کام وتنیلونیک 22با وزن مخصوص (  (GWشده ) یجنس شن خوب دانه بند

 .باشدیم 4و  3ل مطابق جداو یمتر که شرح اطالعات ورود 2/1با فاصله 

 مقدار  نماد  نام ضریب  ی تابع هدفضرائب هزینه -3جدول 

×Csteel  103550  ضریب هزینه تهیه و نصب ورق موجدار 103 (
𝑚3تومان ) Csoil 13700  ضریب هزینه تهیه خاک  (

𝑚3تومان ) 

CRP 0   ی خاکریزی، پخش و تراکم خاکضریب هزینه ∙ 44 × 𝑅𝑃3 − 118 ∙ 8 × 𝑅𝑃2 + 10721 × 𝑅𝑃 − 321970 

 
مقادیر پارامترهای ورودی -4جدول   

  مقدار  واحد  نماد  نام پارامتر ورودی
 𝐿 𝑚 15  دهانه دره

𝑍 𝑚  575/9    ارتفاع خط پروژه  

𝐷ℎ  𝑚  15/13  )قوس( دهانه سازه   

𝐷𝑉  𝑚  575/6    )قوس( ارتفاع سازه  

𝑅  𝑚  575/6  شعاع قوس   

 𝐻𝑠𝑜𝑖𝑙  𝑚   3   ارتفاع خاکریز 

ϒ   𝐾𝑁   وزن مخصوص خاک  𝑚3⁄  22 

 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙   𝑀𝑃𝑎   200000   مدول االستیسته فوالد 

 𝐹𝑦    𝑀𝑃𝑎   300   مقاومت تسلیم ورق 



 

متوسط مقادیر بدست آمده از  ،مقادیر متغیرهای طراحی و تابع هدف. ارائه شده است  5 در جدول روش کالسیکو  نتایج حاصل از روش طراحی بهینه
تومان   000،600،3گردد که روش طراحی بهینه توانسته است هزینه احداث سازه را به میزان مشخص می باشد.توسط الگوریتم ژنتیک می ،ده بار حل مسئله

 موجدار ورق فوالدیهزینه  عمدهبا توجه به تاثیر همچنین درصدی هزینه ساخت(  24کاهش دهد.)کاهش  CHBDCنسبت به روش طراحی آیین نامه 
داده و به مقدار  د ضخامت مقطع را کاهشننقض نشو و اجرایی الگوریتم تا حدی که قیود طراحی، خاکریزی و تراکمهزینه نسبت به سازه احداث  در
مقدار درصد تراکم خاک را افزایش داده است که علت آن و جلوگیری از نقض شدگی قیود، جبران این کاهش ضخامت،  به منظور و  رسیده است 69/3

به عبارت  ذکر کرد. (fb) با مقاومت فشاری صفحات و مدول االستیسته خاک صد تراکم با مدول االستیسته خاک مستقیم در یتوان وجود رابطهرا می
و در نتیجه  کاهش تنش وارد به صفحاتباعث  و افزایش باربری خاک در نتیجهافزایش درصد تراکم خاک موجب افزایش مدول االستیسته خاک  دیگر

 .گرددهزینه ساخت میکاهش  در نهایت کاهش ضخامت مقطع و
 

 مقایسه هزینه طراحی کالسیک و بهینه -5جدول 
41/99  طرح بهینه   هزینه احداث سازه )تومان( 𝑅𝑃 (%) 𝑡 (𝑚𝑚) 𝑛  نوع طراحی    5   90  طرح کالسیک   11،491،781  5   69/3   5   15،112،015 

 
 
 

چرخه  500تغییرات تابع هزینه تا شود که است. مالحظه می ارائه شده  6در شکل  طبق نموداری در چرخه های مختلف طراحیتابع هزینه مقدار تغییرات 
شود که نشان دهنده کارایی و تاثیر چرخه طراحی، جواب همگرا می 1000در نهایت با و تغییرات کاهش یافته  این چرخه بعدطراحی زیاد است اما از اول 

 باشد.می و الگوریتم ژنتیک روش بهینه سازی
 
 

 
  تابع هزینه در هر چرخه طراحیتغییرات نمودار  – 6شکل 

 
 

تغییرات  7مطابق شکل  شده اند. ارائه  8و   7نمودار تغییرات ضخامت مقطع و درصد تراکم خاک در چرخه های مختلف طراحی به ترتیب در شکل های 
و در نهایت پس از هزار چرخه طراحی متغیر ضخامت کاهش یافته ضخامت مقطع تا چرخه صدم طراحی زیاد اما از آن به بعد تا چرخه پانصدم تغییرات 

این متغیر در هر میزان  تغییرات گردد که مشخص می( 8بر اساس نمودار تغییرات درصد تراکم خاک  در هر چرخه طراحی )شکل  شود.مقطع همگرا می
در این  باشد.و تعیین نقطه بهینه می تالش الگوریتم به منظور ارضای قیودنشان دهنده این تغییرات زیاد چرخه نسبت به دو نمودار قبلی زیادتر است که 

وجه مشترک نمودارها اختالف  .شودک همگرا میدرصد تراکم خامتغیر نمودار نیز تغییرات تا چرخه ششصدم زیاد بوده و پس از هزار چرخه طراحی 
همچنین وجود تغییرات زیاد مقادیر  است.انتخاب درست نقطه شروع  حل مسئله باشد که نشان دهنده عدم مقدار متغیر، در نقطه شروع و نقطه همگرایی می



 

الگوریتم بهینه سازی سعی زیرا توان به دلیل وابستگی مستقیم متغیرهای طراحی به قیود فشاری و خمشی دانست چرخه را می 1000متغیرهای طراحی در 
 ارضا کند.پاسخ مسئله ارائه کند که عالوه بر کاهش هزینه، قیود طراحی و اجرایی را  دارد متغیری را به عنوان

 
 

 
 

 در هر چرخه طراحی  ضخامت مقطعتغییرات نمودار  – 7شکل
 

 

 

 
 

 در هر چرخه طراحی  درصد تراکم خاکتغییرات نمودار  – 8شکل

 
 

 . نتیجه گیری5

 ،پس از تشخیص متغیرهای طراحیفوالدی قوسی شکل ارائه شد، بدین صورت که  -خاکیدر این تحقیق یک روش طراحی بهینه جهت طراحی سازه 
تشکیل شدند. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک به بهینه سازی طرح پرداخته شد. با ارائه یک  CHBDCتابع هدف و سپس قیود طراحی طبق آیین نامه 

مقایسه ای بین طرح بهینه و طرح کالسیک انجام شد و نشان داده شد که طراحی بهینه تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه احداث سازه نسبت  ،عددیم ال 
که با افزایش درصد تراکم خاک مقدار مدول االستیسته خاک افزایش یافته و به تبع نشان داده شد   5ل بر اساس جدوهمچنین  به روش کالسیک دارد.

یکی از  ،با توجه به هزینه زیاد ورق فوالدی موجدار بنابراین ق با ضخامت کمتری مورد نیاز است. افزایش یافته و ورنیز آن مقاومت فشاری مقطع 
 در خصوصطراحی  یتاریخچه بررسیدر نهایت با  .پیشنهاد نمودبهینه مقدار  حدراهکارهای کاهش هزینه ساخت را میتوان افزایش درصد تراکم خاک تا 



 

شد و نشان داده شد که  ارزیابینقطه همگرایی رسیدن به تا  طراحی چگونگی تغییرات آنها با شروع از اولین چرخه ، RPو tمتغیرهای طراحی و  تابع هزینه
 مذکورضخامت ورق و درصد تراکم خاک تقریبا تا چرخه پانصدم طراحی زیاد است و از آن چرخه به بعد تغییرات مقادیر تغییرات مقادیر تابع هدف، 

  شوند.همگرا می تا در نهایت پس از هزار چرخه طراحی کاهش یافته 
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